
 

SUỐI KHOÁNG NÓNG NÚI THẦN TÀI 
Phương tiện ô tô 

 

Thời Gian Chương Trình 

08h00-08h30 Xe và HDV Gia Linh Luxury Travel đón quý khách tại điểm hẹn khởi 

hành đến khu du lịch Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài (cách trung 

tâm thành phố Đà Nẵng 35 km). 

09h00 Dừng chân tại cổng khu du lịch, đoàn được hướng dẫn đưa vào quầy lễ tân 

nhận vé, sắp xếp gửi tư trang và chuẩn bị khởi động cho một cuộc vui 

chơi, nghỉ ngơi. 

09h30 Xe điện đưa đoàn di chuyển đến khu vực “bọng rồng” với hồ bơi lớn cùng 

các trò chơi nước dành cho trẻ em và người lớn. Tại đây, quý khách tự 

do tắm Onsen và tắm khoáng tại khu vực tắm khoáng tập thể, ngoài ra có 

thể thêm dịch vụ tắm bùn, tắm trà, sữa, rượu, cà phê (Chi phí tự túc). Quý 

khách tự tay luộc trứng tại khu suối khoáng nóng, tham gia các trò chơi 

dưới nước như: dòng sông lười Động Long Tiên, khu hồ bơi và khu vui 

chơi ngoài trời,vui chơi công viên nước... 

11h30 Quý khách dùng bữa trưa với BUFFET - ẨM THỰC VIỆT hoặc SET 

MENU (Chi Phí tự túc) và tự do nghỉ ngơi tại nhà hàng Rồng Đỏ trong 

khu du lịch. 

14h00 HDV tập trung đoàn tiếp tục hành trình khám phá thiên nhiên Suối 

Khoáng Nóng Núi Thần Tài. Quý khách có cơ hội được tham quan các 

hạng mục như: Miếu Sơn Thần, bồn tắm tự nhiên bằng đá lớn nhất 

Việt Nam, Vườn thực vật phong phú như: Vườn Chôm chôm, vườn vải, 

vườn xoài,... 

15h30 Tạm biệt Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài, quý khách khởi hành trở 

về Đà Nẵng. Chào tạm biệt và kết thúc chương trình  

 

DỊCH VỤ BAO GỒM KHÔNG BAO GỒM 

- Xe du lịch đời mới, điều hòa, âm thanh đưa 

đoàn tham quan các điểm theo chương trình 

- Hướng dẫn viên tận tình, nhiều kinh nghiệm 

và kỹ năng phục vụ suốt tuyến 

- Vé tham quan, tắm khoáng gói cơ bản: 

+ Vui chơi công viên nước 

+  Trượt phao tại dòng sông lười 

+  Tắm khoáng tại mỏ 

+  Massage ghế tại hồ massage Ficus 

- Nước suối du lịch 1 chai 500ml/ người 

- Ăn trưa buffet hoặc Set menu tại khu du 

lịch 

 - Thuế VAT 

- Các bữa ăn ngoài chương trình 

- Gói tắm đặc biệt bùn, rượu, trà, cà phê, 

sữa,… 

- Các chi phí cá nhân, chi phí ngoài 

chương trình 

 



 
- Bảo hiếm du lịch 

 


