
 

 

 

Chƣơng trình du lịch 

ĐÀ NẴNG – HỘI AN 
Thời gian: 3 ngày 2 đêm / Phương tiện: Máy bay khứ hồi & Xe du lịch /  

Khởi hành: Thứ 6 hằng tuần & 13,14,15/02/2021 (Mùng 2,3,4 Tết) 

 

 

Điểm nổi bật: 

 Thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng đáng sống nhất Việt Nam. 

 Tham quan Bán Đảo Sơn Trà, Viếng Linh Ứng Tự. 

 Tản bộ ngắm phố cổ Hội An: Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến, Nhà cổ Phùng Hưng. 

 Tham quan làng điêu khắc, Ngũ Hành Sơn. 

 Tắm biển Mỹ Khê. 

 Tận hưởng dịch vụ tại các khách sạn cao cấp. 

 

NGÀY 1: TP.HCM – ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN  (ĂN TRƢA, TỐI) 

Sáng: Hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón quý khách tại sân bay, làm thủ tục check 

in đáp chuyến bay đi Đà Nẵng tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (các chuyến bay khởi hành 

trong khung giờ từ 06:00 sáng trở đi). 

Đến Đà Nẵng, xe & HDV đón đoàn tại sân bay Đà Nẵng tham quan các điểm đến trong tour du 

lịch Tết 2021 siêu hấp dẫn: 

 Bán Đảo Sơn Trà: Vòng quanh Bán Đảo để thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng 

trên cao. Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và những điểm đến hứa hẹn 

nhiều điều bất ngờ và thú vị. 

Xe đưa quý khách dọc theo triền núi Đông Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển Đà 

Nẵng. 



 

 

 Viếng Linh Ứng Tự: Nơi có tượng Phật Bà 65m cao nhất Việt Nam. Tượng Phật Quan 

Thế Âm lưng tựa vào núi, đôi mắt hướng ra biển khơi rộng lớn, tay ban phát bình an và 

hạnh phúc cho con dân. 

Trưa: Xe đưa quý khách đến nhà hàng dùng bữa trưa. 

Sau đó Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi 

Chiều: Đến Phố cổ Hội An, quý khách tiếp tục hành trình tour Hội An giá rẻ lý thú với các di 

tích cổ kính như: 

 Chùa Cầu: Nằm vắt mình qua một nhánh nhỏ của dòng Thu Bồn, mang nét cổ kính trầm 

mặc, nằm yên bình giữa phồn hoa của phố Hội hiện đại..  

 Hội quán Phúc Kiến: Công trình đặc biệt mang nét kiến trúc hòa quyện giữa Trung Hoa 

và Hội An.  

 Nhà cổ Phùng Hƣng: Nằm nép mình trong lòng phố cổ Hội An và chứng kiến bao thăng 

trầm trong lịch sử, mỗi năm nhà cổ Phùng Hưng lại thu hút hàng trăm lượt du khách đến 

tham quan. Nhà cổ đã được công nhận là di tích cấp quốc gia tại Việt Nam. 

Tối: Sau bữa tối, đoàn tự do dạo phố thưởng ngoạn Hội An về đêm lung linh trong muôn sắc đèn 

lồng, tham gia nhiều chương trình nghệ thuật dân gian truyền thống và thưởng thức những món 

đặc sản dân dã đậm chất địa phương… 

Đoàn quay trở lại Đà Nẵng, quý khách tự do khám phá thành phố Đà Nẵng như: ngồi thuyền trên 

sông Hàn hoặc xem cầu Rồng phun Lửa và Nước (Thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần). 

NGÀY 2: ĐÀ NẴNG – LÀNG ĐIÊU KHẮC – NGŨ HÀNH SƠN – OPTION TOUR (CÙ 

LAO CHÀM / SUỐI KHOÁNG NÓNG NÚI THẦN TÀI) (ĂN SÁNG, TRƢA, TỐI) 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, sau đó bắt đầu hành trình du lịch Đà Nẵng – thành phố đáng 

sống nhất Việt Nam:  

 Làng điêu khắc đá Non Nƣớc: Đến nơi đây bạn sẽ dễ dàng chọn được những món quà 

lưu niệm có giá trị nghệ thuật cao, được các nghệ nhân tài hoa nơi đây mài dũa rất công 

phu và điêu luyện. 

Sau đó di chuyển qua Ngũ Hành Sơn, quý khách chiêm bái các danh lam và thưởng ngoạn các 

thắng cảnh nổi tiếng nơi đây như: 



 

 

 

 Chùa Linh Ứng, Tam Thai, Non Nƣớc. 

 Các động như: Tàng Chơn, Huyền Không, Hoa Nghiêm. 

 Đứng trên Vọng Giang Đài hoặc Vọng Hải Đài ngắm nhìn toàn cảnh núi sông trùng 

điệp và biển cả bao la… 

Đoàn có thể tiếp tục khám phá thêm tour theo phong cách mở: 

LỰA CHỌN 1: 

Đoàn khởi hành vào Hội An, ngồi tàu Cao Tốc tại biển Cửa Đại đi tham quan:  

 Cù Lao Chàm: Khu dự trữ sinh quyển Thế giới gồm cụm đảo ngoài khơi biển Đông 

cách Hội An 12 hải lý (tự túc chi phí, giá tham khảo 550.000đ/khách).   

 Chùa Hải Tạng hơn 400 năm tuổi: Xung quanh được bao bọc bởi những hòn núi, phía 

trước là thung lũng nhỏ yên bình với vài chục đám ruộng lúa luôn xanh mướt.  

 Khu dân cư & các lăng miếu cổ. 

(Nếu quý khách đi vào những ngày có mưa, bão, công ty sẽ thay thế bằng những option bên 

dưới) 

LỰA CHỌN 2: 

Quý khách khởi hành đến Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài để khám phá những lợi 

ích của suối khoáng nóng, thư giãn cơ thể sau những thời gian căng thẳng và mệt mỏi (Tự túc chi 

phí, giá tham khảo 550.000đ/ khách). 

Nếu Quý khách không tham gia tour mở thì có thể tự do thư giãn tại khách sạn và tắm biển/hồ 

bơi. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa và tự do tắm biển, hồ bơi khách sạn. 

Chiều: Xe đón đoàn tham quan 1 vòng thành phố Đà Nẵng. 

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Đoàn tự do dạo quanh thành phố Đà Nẵng, chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp Đà Nẵng từ trên cao khi tham quan Vòng Quay Mặt Trời (Chi phí tự túc). 



 

 

NGÀY 3: ĐÀ NẴNG – OPTION TOUR (BÀ NÀ) – TP.HCM (ĂN SÁNG) 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn tự do tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê và mua sắm. 

Quý khách có thể tham gia tour mở đi Bà Nà, thiên đường nghỉ dưỡng miền Trung với nhiều 

thắng cảnh, dịch vụ vui chơi và giải trí hấp dẫn.  

(Tự túc chi phí vé 750.000đ – khi quý khách tham quan từ 20/09 – 31/12/2020 sẽ được miễn phí 

vé Buffet. Sau thời gian này, quý khách vui lòng liên hệ Vietnam Booking để biết giá cập nhật) 

 Khám phá những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân – Hạ – Thu – Đông trong 1 ngày. 

 Ngồi cáp treo dài nhất thế giới (gần 6.000m). 

 Tham quan Đồi Vọng Nguyệt, chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật Đài, cây Cầu Vàng Bà Nà 

thu hút hàng triệu lượt du khách đến đây tham quan, khu chuồng ngựa cũ của Pháp, vườn 

tịnh tâm và đỉnh nhà rông… 

Trưa: Quý khách tự túc dùng bữa trưa tại Đà Nẵng (nếu không tham gia tour mở lên Bà Nà). 

Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn. 

Chiều: Hướng dẫn viên tiễn quý khách ra sân bay Đà Nẵng, đáp chuyến bay về lại TP. Hồ Chí 

Minh. 

Tối: Về đến sân bay, HDV chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong những tour du lịch giá rẻ tiếp 

theo của Vietnam Booking. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA! 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng 

vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: Giờ nhận phòng 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 

 (Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có 

phòng trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong 

thời gian chờ đợi) 

Giá tour bao gồm: 

● Vận chuyển:  



 

 

o Vé máy bay và hành lý khứ hồi Sài Gòn – Đà Nẵng / Đà Nẵng – Sài Gòn. Hành 

lý: 20kg ký gửi/ khách. 

o Xe du lịch đời mới 16-30 chỗ đời mới máy lạnh, ghế bật. 

● Khách sạn: Tiêu chuẩn 3 sao (ngày Tết) và 5 sao (ngày thường), 2 khách/ phòng.  

o Khách sạn 3 sao+: Palazzo, Nagila… hoặc các khách sạn tiêu chuẩn tương 

đương. Trường hợp khách có nhu cầu ở phòng 3 người sẽ được bố trí theo yêu 

cầu của khách. 

o Khách sạn 5 sao: Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (Phòng Deluxe city view 2 

người lớn/phòng), người thứ 3 bắt buộc phụ thu theo quy định của khách sạn. 

● Ăn uống: 

o 04 bữa ăn chính: Thực đơn phong phú từ 7-8 món/bữa ăn.. 

o 02 bữa sáng: Buffet tự chọn nếu ở tiêu chuẩn khách sạn từ 3 sao trở lên. 

● Vé tham quan các điểm có trong chương trình. 

● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên suốt tuyến du lịch. 

● Nước suối mỗi ngày, nón du lịch.  

● Bảo hiểm du lịch theo quy định (có điều kiện trong phần lưu ý chung) 

20.000.000vnđ/trường hợp. 

Không bao gồm: 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch 

sẽ phụ thu thêm 10% trên giá tour. 

 Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác. 

 Chi phí tham quan ngoài chương trình và những khoản không có trong phần bao gồm. 

 Phụ thu phòng đơn, phụ thu người nước ngoài. 

 Vé du thuyền sông Hàn: 120.000 VNĐ/Khách. 

 Vé Vòng Quay Mặt Trời: 300.000 VNĐ/Khách. 

 Vé tàu cao tốc khứ hồi Cù lao Chàm 550.000 VNĐ/Khách. 

 Suối Khoáng Nóng Thần Tài: 550.000VNĐ/Khách 

 Vé cáp treo khứ hồi Bà Nà: 

o Người lớn: 750.000 VNĐ/ Khách 

o Trẻ em: 600.000 VNĐ/ Khách (vé trẻ em sẽ tính theo quy định chiều cao của khu 

vui chơi) 



 

 

(Gồm vé cáp treo Bà Nà – khi tham quan từ 20/09-31/12/2020 quý khách sẽ được tặng 

miễn phí 1 vé Buffet tại Bà Nà. Sau thời gian này, Qúy khách vui lòng liên hệ Vietnam 

Booking để biết thêm giá cập nhật). 

 Tiền tip cho lái xe và hƣớng dẫn viên: 

o Thông thường đối với du khách Việt Nam: 100.000đ/khách 

o Tip quy định với khách nước ngoài: tối thiểu 5$/ngày x 3 ngày = 15$ 

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

● Trẻ em dưới 2 tuổi trả tiền thuế phí hàng không, bảo hiểm (Không bao gồm ghế ngồi 

trên xe) nhưng 2 vợ chồng chỉ được kèm 01 em bé dưới 02 tuổi. Nếu bé thứ 02 tính giá 

trẻ em theo khung từ 2 đến dưới 5 tuổi. 

● Trẻ em từ 02 đến 05 tuổi tính theo % giá tour. Tiêu chuẩn em bé có ghế ngồi trên xe và 

ngủ chung với cha mẹ. Các chi phí ăn uống tham quan có phát sinh gia đình tự lo cho bé. 

● Trẻ em từ 06 đến 10 tuổi tính theo % giá tour (02 vợ chồng được kèm theo 1 trẻ, trẻ em 

thứ 2 cần mua theo suất người lớn để đảm bảo chỗ ngủ phù hợp). Tiêu chuẩn trẻ em có 

ghế ngồi trên xe, suất ăn như người lớn, bảo hiểm và ngủ chung với cha mẹ. 

● Trẻ em từ 11 tuổi trở lên tính như người lớn. 

Quý khách cần lƣu ý: 

● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport). 

● Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao hoặc thẻ căn cước. 

● Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu 

● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các 

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ. 

● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của 

mình. 

● Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 

● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện 

từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương 

trình. 

● Trường hợp ngày khởi hành có từ 6 khách trở xuống, lái xe có thể kiêm hướng dẫn viên. 

Đây là những lái xe có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tuyến điểm và văn hóa địa phương. 

Quy định hủy tour: 



 

 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho 

khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong 

vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền 

mặt hoặc chuyển khoản. 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công 

ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện 

thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền 

đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính 

phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng 

● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy 

định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

Phí hủy đƣợc quy định nhƣ sau: 

● Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour. 

● Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 

● Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

● Hủy 05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour 

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 05 ngày trước ngày khởi 

hành. 

● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn 

và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 

Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn 

và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 

● Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, 

tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn 

tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi 

được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi 

tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý 



 

 

khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm 

ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

● Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các 

nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về 

tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.  

 


