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 07h00 – 08h00: Xe và HDV Gia Linh Luxury Travel đón khách tại điểm hẹn khởi 

hành đi tham quan khu du lịch Bà Nà Hills. 

 Đến Ga Suối Mơ, tại đây quý khách tự do chụp ảnh lưu niệm, xem nhạc nước. 

Sau đó, quý khách lên cáp treo Bà Nà - đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới, ngồi trên 

cabin Bà Nà lơ lửng giữa lưng chừng mây, quý khách có cơ hội nhìn xuống bạt 

ngàn núi rừng để thưởng ngoạn cảnh vật của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà. Từ 

trên cao, quý khách sẽ chiêm ngưỡng toàn bộ thác Tóc Tiên chín tầng hùng vỹ 

hiện ra với thác nước chảy ngoạn mục. Ngồi trong cáp treo, quý khách còn có 

thể thu vào tầm mắt toàn cảnh Đà Nẵng, từ vịnh biển Nguyễn Tất Thành đến 

bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân... 

             Đến Ga Bà Nà, tham quan Cầu Vàng – HOT Cây cầu độc đáo nằm 

trong vườn Thiên Thai ở Bà Nà Hill - được xây dựng trên độ cao 1.400m so với 

mặt nước biển, cây cầu gồm 8 nhịp và có độ dài là 150m. Cây cầu được nâng 

đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ. Người đi như lạc giữa tiên cảnh nơi có mây, trời 

bao la và quý khách tham quan Bà Nà Bynight với hầm rượu 100 năm tuổi, tại 

đây quý khách có thể thưởng thức 1 ly rượu vang Pháp sẽ làm ấm lòng khi đi 

dạo ở nơi se lạnh như Bà Nà (chi phí tự túc) 

             Tiếp tục hành trình HDV sẽ đưa quý khách đi bộ thêm 50m nữa để đến 

với tượng Phật Thích Ca uy nghi, cao 27m được đặt ở vị trí cao nhất Đông 

Nam Á và sau đó quý khách sẽ tham quan chùa Linh Ứng Bà Nà , một ngôi 

chùa linh thiêng sau lớp sương mờ ảo của Bà Nà càng làm quý khách như cảm 

thấy trút bỏ được những ưu phiền của cuộc sống đời thường để đến với chốn 



 
tiên cảnh . Ngay sau chùa Linh Ứng Bà Nà là Vườn Lộc Uyển và Quan Âm Các 

quý khách sẽ được HDV đưa đi tham quan và sau đó về lại ga De Bay để lên 

cáp treo thứ 2. 

 12h30: Quý khách dùng buffet trưa tại nhà hàng trên Làng Pháp Bà Nà. Sau đó, 

Tham quan khu Làng Pháp có kiến trúc vô cùng độc đáo được ví như Châu Âu 

giữa lòng Đà Nẵng. Chinh phục đỉnh Núi Chúa - thưởng thức quang cảnh Bà 

Nà và toàn cảnh Đà Nẵng trên cao. Du khách còn có thể viếng đền thờ Lĩnh 

chúa Linh Từ (Bà chúa thượng ngàn) để cầu bình an và tài lộc cho gia đình. 

Quý khách tham quan và chơi tại khu vui chơi giải trí trong nhà lớn nhất 

Đông Nam Á - Fantasy Park  khu vui chơi trong nhà lớn nhất khu vực Đông 

Nam Á như Tháp rơi tự do, Đu quay 360 độ, Đường đua lửa, Xe điện đụng, Ngôi 

nhà ma…. 

 15h30: Quý khách lên cáp treo xuống núi, tạm biệt Bà Nà. Xe đưa Quý khách về 

lại điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình Bà Nà Hills 1 ngày. 

 
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách! 

 
Dịch vụ bao gồm: 

 Xe du lịch đời mới máy lạnh, đưa đón theo chương trình 

 Buffet trưa tại Bà Nà 

 Nước suối 0,5l - 1chai/ngày/người 

 Hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt tình. 

 Vé cáp treo Bà Nà . 

 Bảo hiểm du lịch trọn tour (10.000.000 VN  /trường hợp) 

Không bao gồm: 

 Vé Bảo tàng sáp. 

 Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 

 Nước uống dùng riêng trong bữa ăn và các chi phí khác 

 10% VAT 

 

(Lưu ý: Trẻ em dưới 1m miễn phí, trẻ em từ 1m đến dưới 1.3m tính 75% giá 

tour, trẻ em từ 1.3m trở lên tính giá như người lớn.) 


