
 

GIA LINH LUXURY TRAVEL CÙNG BẠN CHINH PHỤC GIỚI! 
 

 

SƠN TRÀ - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN 
Chiều tối-  Phương tiện ô tô 

 

 
13h30: Xe và Hướng dẫn viên công ty du lịch Gia Linh Luxury Travel đón khách tại khách sạn, 

Khởi hành đi tham quan Bán Đảo Sơn Trà nằm cách trung tâm thành phố Ðà Nẵng chừng 10 km 

về hướng Ðông Bắc, Bán đảo Sơn Trà cùng với đèo Hải Vân bao bọc thành phố Đà Nẵng và vịnh 

Đà Nẵng. Tại đây quý khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Đà Nẵng cùng Chùa Linh 

Ứng thứ 3 tại Đà Nẵng với tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam 67m. 

15h00: Đoàn khởi hành đi tham quan núi Ngũ Hành Sơn danh thắng gồm 6 ngọn núi đá vôi nhô 

lên trên một bãi cát ven biển, trên một diện tích khoảng 2 km2, gồm: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn 

(lớn, cao và đẹp nhất), Hỏa Sơn (có hai ngọn) và Thổ Sơn, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 

khoảng 8 km về phía Đông Nam, ngay trên tuyến đường Đà Nẵng - Hội An. Qúy khách tham quan 

Động Huyền Không, Động Tàng Chơn, Đông Hoa Nghiêm... 

17h00: Đoàn khởi hành đi Phố Cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc 

vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía 

Nam,  Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật 

Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế kỷ 17 và 18. Trước thời kỳ này, nơi đây cũng từng 

có những dấu tích của thương cảng Chăm Pa hay được nhắc đến cùng con đường tơ lụa trên biển 

18h00: Qúy khách dùng cơm tối tại nhà hàng, thưởng thức ẩm thực đậm nét Hội An 

19h30: HDV đưa đoàn đi tham quan phố cổ Hội An: Chùa Cầu Nhật Bản, Bảo tàng văn hóa Sa 

Huỳnh, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến & Xưởng thủ công mỹ nghệ…Tự do 

mua sắm các mặt hàng lưu niệm phong phú nơi đây… 

21h00: HDV đưa đoàn về Đà Nẵng, chia tay quý khách. Hẹn gặp lại quý khách trong những hành 

trình kế tiếp. Thân ái! 

 



 

GIA LINH LUXURY TRAVEL CÙNG BẠN CHINH PHỤC GIỚI! 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Xe ô tô du lịch chỗ đời mới điều hòa, lái xe chuyên nghiệp (kinh nghiệm nhiệt tình, văn 

minh, lịch sự). 

 Ăn 01 bữa tối tại Hội An, tiêu chuẩn 120.000VND/ 1 khách. Nhóm 2-9 khách ăn tiêu chuẩn 

150.000VND/ khách). 

 Vé thăm quan các điểm theo chương trình. 

 Nước uống (01 chai lavie nhỏ/ngày) phục vụ trên xe theo trong suốt hành trình thăm quan. 

 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp theo đoàn phục vụ suốt tuyến. 

 Bảo hiểm mức đển bù tối đa 10.000.000Đ/người/vụ. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Đồ uống (rượu, bia, nước ngọt...) trong các bữa ăn và suốt chương trình. 

 Thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) 

 Tiền thưởng (Tip) cho lái xe, hướng dẫn viên (không bắt buộc). 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Dưới 05 tuổi: miễn phí hoàn toàn (bố mẹ tự chăm sóc, phát sinh bố mẹ tự thanh toán). 

 05 – 07 tuổi: giá tour bằng 50% giá tour người lớn. 

 08 – 10 tuổi: giá tour bằng 75% giá tour người lớn. 

 11 tuổi trở lên: bằng giá tour người lớn. 

QUY ĐỊNH HOÃN HỦY: 

 Hủy 03 ngày trước ngày khởi hành tour: phí hủy 10% giá tour. 

 Hủy 02 ngày trước ngày khởi hành tour: Phí hủy 50% giá tour. 

 Hủy 01 ngày trước ngày khởi hành tour: Phí hủy 100% giá tour. 

 

 


