
Chương trình du lịch

TOUR DU LỊCH HỘI AN ĐÀ NẴNG 3N2Đ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm / Phương tiện: ô tô / Khởi hành hàng ngày

Điểm nổi bật:
✔ Khám phá bán đảo Sơn Trà cùng với các địa danh như chùa Linh Ứng, Bảo tàng điêu khắc Chăm,...
✔ Vui chơi thỏa thích tại bãi biển Mỹ Khê với làn nước trong xanh.
✔ Đặt chân đến Công viên Kỳ Quan để tận mắt chiêm ngưỡng những kỳ quan thế giới và địa danh nổi

tiếng trên mảnh đất chữ S.
✔ Tham quan Ngũ Hành Sơn, Làng đá mỹ nghệ 300 năm tuổi, check-in ở phố cổ Hội An đèn lồng rực rỡ.
✔ Quý khách được nghỉ ngơi tại các khách sạn 3 - 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.

NGÀY 01: ĐÀ NẴNG - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - CÔNG VIÊN KỲ QUAN - BẢO TÀNG CHĂM
(ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI)

Sáng: Xe và hướng dẫn viên của Vietnam Booking đón khách tại điểm hẹn đã thông báo từ trước. Sau đó di
chuyển để dùng điểm tâm sáng và cà phê để chờ nhận phòng (quý khách tự chi trả cho bữa sáng).
Lưu ý:

● 12h00 -17h00: xe đón khách về khách sạn.
● Sau 17h00: khách tự túc về khách sạn.

Trưa: Xe chở khách đi dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương rồi trở lại khách sạn để nhận phòng và nghỉ
ngơi.
Chiều: Đoàn bắt đầu hành trình tour du lịch Hội An Đà Nẵng 3N2Đ với các địa điểm đặc sắc:

● Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Mountain): nơi này ở phía Đông Bắc của Đà Nẵng, cách trung tâm
khoảng 10km, được xem là tấm màn che chở cho người dân khỏi những cơn gió bão.

http://www.vietnambooking.com/


● Tiếp theo là đi đến chùa Linh Ứng cúng viếng và ngắm nhìn Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao
nhất trên cả nước.

● Vui chơi và tắm biển tại một trong các bãi biển đẹp nhất thế giới – bãi biển Mỹ Khê.
● Bảo tàng Điêu khắc Chăm: chỗ này hiện còn lưu giữ gần 2.000 hiện vật từ lớn đến nhỏ, trong đó

trong nhà Bảo tàng chứa đựng và trưng bày 500 hiện vật. Đa số các tác phẩm tại đây đều là nguyên
bản.

● Công viên Kỳ Quan: ở đây gồm các mô hình thu nhỏ của 9 kỳ quan thế giới và địa danh tại nước ta,
phù hợp cho những ai muốn được chiêm ngưỡng những địa điểm nổi tiếng ở khắp 5 châu mà không
đủ khả năng để đến. Các nơi được phục dựng thành mô hình là tháp Rùa, cối xay gió, Nữ Thần Tự
Do, Vạn Lý Trường Thành, Eiffel,… Trong số đó, nổi bật nhật chính là Chùa Một Cột, Kim Tự Tháp
và Khải Hoàn Môn đều được dát vàng óng ánh, trông vô cùng bắt mắt.

Tối: Quý khách được phục vụ bữa tối tại nhà hàng. Sau đó xe chở quý khách trở về khách sạn để nghỉ ngơi
hoặc đi dạo phố biển Đà Nẵng lúc đêm về.

● Ngồi du thuyền sông Hàn hay Vòng quay Mặt Trời Sun Wheel để chiêm ngưỡng cảnh sắc toàn
thành phố (quý khách tự túc chi phí: 200.000 vnd/ khách hoặc đăng ký khi mua tour tại công ty),

● Đi dạo và mua sắm tại Trung Tâm Thương Mại, ăn chơi tại Khu phố ẩm thực, Café – Bar –
Discotheque,…

Nghỉ đêm tại Đà Nẵng.
NGÀY 2: ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN  (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI)

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn rồi được tự do tham quan và tắm biển.
Trưa: Xe và HDV đón khách đi dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương với nhiều món ăn ngon.
Chiều: Tour du lịch Hội An Đà Nẵng 3N2Đ vẫn tiếp tục:

● Ngũ Hành Sơn: đây là tập hợp độc đáo 5 ngọn núi trải theo hệ ngũ hành, nằm trong bán kính 10km
so với trung tâm thành phố. Nơi đây chứa đựng một không gian bí ẩn và huyền diệu với nhiều hang
động và chùa chiền. Quý khách sẽ nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng chuông vang lanh lảnh, và
tiếng xào xạc của cây cỏ. Đây quả thực là tiên cảnh giữa nhân gian. Du khách được đi tham quan lần
lượt các nơi: Chùa Tam Thai, Vọng Giang Đài, Huyền Không Quan, động Vân Thông, động Tàng
Chơn, Chùa Linh Ứng 1, Tháp Xá Lợi. Sau đó di chuyển xuống núi theo đường bộ.

● Làng đá Mỹ nghệ Non Nước: quý khách được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, được
tạo ra từ những đôi tay khéo léo của những nghệ nhân ở ngôi làng nghề cổ có tuổi đời lên đến 300
năm này.



● Phố cổ Hội An: nơi đây đã quá quá nổi tiếng bởi vẻ đẹp lung linh, mang đậm màu sắc người Hoa
mỗi khi màn đêm giăng lối. Đến đây có nhiều địa điểm cho du khách check-in như Cầu Nhật Bản,
nhà cổ Phùng Hưng, nhà cổ Tấn Ký, Hội Quán Phúc Kiến, Hội Quán Quảng Đông,…

Tối: Du khách được xe chở đến nhà hàng Cơm Gà nổi tiếng để dùng bữa tối. Món cơm này được nhiều
người đánh giá cao bởi sự ngọt dẻo hòa cùng miếng gà được tẩm ướp vừa phải, mang lại một hương vị thơm
ngon khó cưỡng.
Sau khi dùng bữa xong, Xe đưa đoàn về lại Đà Nẵng theo con đường dọc bờ biển. Trong quá trình xe chạy,
quý khách có thể thấy được sự lộng lẫy của những sân golf và resort cao cấp.
Nghỉ đêm tại Đà Nẵng
NGÀY 3: ĐÀ NẴNG - TIỄN KHÁCH (ĂN TRƯA)

Sáng: Đoàn khách dùng bữa sáng tại khách sạn rồi hoàn tất thủ tục trả phòng.
● Xe và HDV chở quý khách đi du ngoạn và chụp hình hoặc quay lại để lưu giữ các khoảnh khắc đẹp

tại các địa điểm nổi tiếng như Cầu Tình Yêu, tượng Cá chép hóa rồng,…
● Tiếp theo là di chuyển đến chợ Hàn hoặc siêu thị đặc sản miền Trung để du khách mua quà lưu niệm

và biếu tặng.
Trưa: Quý khách được đưa đến nhà hàng địa phương để dùng bữa với món đặc sản “Bánh tráng thịt heo 2
đầu da & Mỳ Quảng”.
Chiều: Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn ra sân bay/nhà ga Đà Nẵng, kết thúc hành trình du lịch Hội An Đà
Nẵng. (Chuyến bay sau thời gian trên quý khách tự túc phương tiện ra sân bay).
HDV chia tay và hẹn gặp lại du khách trong các tour du lịch Hội An Đà Nẵng 3N2Đ hấp dẫn khác.
LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn
đảm bảo đủ điểm đến tham quan!

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ

Giá tour bao gồm:
- Xe du lịch đời mới, tiện nghi phục vụ theo suốt chương trình. (7c, 16c, 29c, 35, 45c tùy số lượng

đoàn).
- Hướng dẫn tiếng Việt nhiệt tình, kinh nghiệm theo suốt chương trình.
- Khách sạn 3/4 sao cao cấp, loại phòng tiêu chuẩn: 2 khách người lớn/phòng (lẻ khách ngủ phòng 3,

trường hợp đi 1 người sẽ phụ thu phòng đơn).
- Ăn các bữa theo chương trình:

https://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-da-nang-hoi-an-3-ngay-2-dem.html


+ 02 bữa sáng buffet tự chọn
+ 05 bữa trưa, tối tiêu chuẩn 120.000 VNĐ/suất: Trong đó có 1 bữa đặc sản“Bánh tráng thịt heo 2
đầu da & Mỳ Quảng”, 1 bữa đặc sản Cơm Gà nổi tiếng.

- Phục vụ nước chai 0,5l/khách/ngày.
- Bảo hiểm du lịch trọn gói theo quy định của nhà nước

Không bao gồm:
1. Du thuyền sông Hàn 200.000 vnđ/khách.
2. Ăn uống và các chi phí cá nhân khác không có trong chương trình.
3. Chi phí ngủ phòng đơn.
4. Phí phục vụ cho hướng dẫn viên và tài xế. Với văn hóa du lịch ngày nay, công ty chúng tôi xin phép

quý khách hàng phụ thu phí dịch vụ nhằm tạo động lực cho đội ngũ hướng dẫn viên và lái xe phục vụ
quý khách tốt hơn.

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):
- Liên hệ tư vấn viên để biết giá trẻ em. 
- Trẻ em 09 tuổi trở lên, tính giá người lớn

Quý khách cần lưu ý:
- Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo quy định.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách đến trễ.
- Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport)
- 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.
- Quy định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h.
- Quý khách nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không mang vali lớn.
- Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy

khai sinh hoặc hộ chiếu.
- Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh.
- Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai

hải quan và visa khi đi tour.

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 được quy định như sau:

●  Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 20 ngày: phí hủy 30% tiền tour.
● Hủy 15 - 19 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour.
● Hủy 07 - 14 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 75% tiền tour.
● Hủy 06 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour.
● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 06 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.

**Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình
của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa…thì Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay
đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường
những thiệt hại phát sinh**.
***Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn (10
khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có
trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc
hoàn trả số tiền đã đặt cọc tour. ***


