Thời gian : 5 Ngày 4 đêm
Di chuyển: Xe ô tô

NGÀY 01: ĐÀ NẴNG- BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - MỸ KHÊ

(ĂN

TRƢA,

TỐI)
Trƣa: Xe & HDV Gia Linh Luxury Travel đón khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sau đó
đưa quý khách đến nhà hàng dùng bữa trưa với đặc sản nổi tiếng Đà Nẵng “Bánh tráng thịt
heo 2 đầu da & Mỳ Quảng”. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Chiều: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại khách sạn khởi hành đi Bán Đảo Sơn
Trà thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng trên cao. Xe đưa quý khách dọc theo triền núi
Đông Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển Đà Nẵng, viếng Chùa Linh Ứng - nơi
có tượng Phật Bà 65m cao nhất Việt Nam và tắm biển Mỹ Khê Đà Nẵng (Được tạp chí
Forbes bình chọn là 1 trong những bãi biển quyến rũ nhất Hành Tinh)
Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Sau bữa tối quý khách tự do dạo chơi, ngắm cảnh Đà
Thành về đêm, chụp ảnh cầu quay Sông Hàn, Câù Rồng cây cầu vòm ống thép hình dáng
rồng được đánh giá độc đáo và lớn nhất Việt Nam (phun lửa và nước vào cuối tuần) cụm
trang trí nghệ thuật sắp đặt tượng đá Non Nước trên Phố Bạch Đằng.
NGÀY 02: BÀ NÀ HILLS- LÀNG ĐÁ MỸ NGHỆ - HỘI AN (ĂN SÁNG, TRƢA, TỐI)
Sáng: Ăn sáng buffet tại khách sạn. Sau bữa sáng, xe và hướng dẫn viên đón khách khởi
hành đi khu du lịch Bà Nà – Núi Chúa, nơi mà quý khách 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) (vé cáp treo tự túc), tham quan Đồi Vọng Nguyệt, chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật
Đài, khu chuồng ngựa cũ của Pháp, vƣờn tịnh tâm và đỉnh nhà rông. Tiếp tục ngồi cáp
treo đến đỉnh Nghinh Phong, biệt thự Lệ Nim, Lầu Vọng Nguyệt, Cầu Treo Bà Nà và chinh
phục đỉnh núi Chúa ở độ cao 1.487m so với mực nước biển để thưởng thức quang cảnh núi
rừng Bà Nà và toàn cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam trên cao, tham gia các trò chơi phiêu lưu
mới lạ, hấp dẫn, hiện đại như vòng quay tình yêu, phi công Skiver, đường đua lửa, xe điện
đụng, ngôi nhà ma. Ăn trưa tại nhà hàng.

CHIỀU: Đoàn khởi hành tham quan khu di tích Làng Nghề Điêu Khắc Đá Non Nƣớc, xem
các nghệ nhân xây dựng nhiều tác phẩm trên đã chuyên nghiệp.
Chia tay làng điêu khắc đá Non Nƣớc đoàn khởi hành đến Hội An, quý khách bách bộ tham
quan mua sắm tại Phố Cổ Hội An – Nơi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế
giới, với các điểm tham quan: 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..
Tối: Qúy khách ăn tối tại nhà hàng, thưởng thức đặc sản Hội An (Cao Lầu - Bánh Bao Bánh Vạc - Hoành Thánh).
20h00: Xe đưa quý khách về lại Đà Nẵng dọc đường biển để ngắm thành phố Đà Nẵng tuyệt
đẹp về đêm với hàng loạt khu nghỉ dưỡng và Resort cao cấp. Ngủ đêm tại khách sạn tại Đà
Nẵng.
NGÀY 03: ĐÀ NẴNG - ĐÈO HẢI VÂN - HUẾ - ĐẠI NỘI - CHÙA THIÊN MỤ (ĂN
SÁNG, TRƢA, TỐI)
Sáng: Quý khách ăn sáng buffet tại khách sạn, đoàn làm thủ tục trả phòng. Sau đó xe và
hướng dẫn viên đón khách khởi hành đi Huế, đoàn chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của đèo
Hải Vân được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Ăn trưa tại nhà hàng, nhận
phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Chiều: Tham quan Đại Nội (Hoàng Cung của 13 vị vua triều Nguyễn, triều đại phong kiến
cuối cùng của Việt Nam: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm
Các, Cửu Đỉnh) và Chùa Thiên Mụ cổ kính, xây dựng từ những năm đầu của thế kỉ XVII.
Tối: Ăn tối nhà hàng với đặc sản xứ Huế (Bánh bèo, lọc, nậm, khoái,...). Quý khách tự do
khám phá Huế về đêm, quý khách có thể dạo chơi trên Bến Tòa Khâm xuống thuyền Rồng
để thưởng thức ca Huế trên sông Hƣơng - nét văn hóa độc đáo của xứ Huế (chi phí tự túc).
NGÀY 04: ĐỘNG THIÊN ĐƢỜNG - HUẾ

(ĂN SÁNG, TRƢA, TỐI)

Sáng: Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó xe và hướng dẫn viên đón quý
khách khởi hành đi Quảng Bình. Trên đường đi, quý khách thăm quan Thánh địa La
Vang (nơi Đức Mẹ đã hiện ra tại vùng đất này vào năm 1798, và ngang qua Vĩ tuyến 17
Sông Bến Hải – cầu Hiền Lƣơng huyền thoại. Ăn trưa nhà hàng tại Động Thiên Đƣờng.
CHIỀU: Quý khách thăm quan Động Thiên Đƣờng, khám phá vẻ đẹp đẹp huyền bí của
động khô dài nhất Châu Á, là kỳ quan thiên nhiên của thế giới với những tuyệt mỹ của tạo
hóa ban tặng. Quý khách sẽ có cơ hội trải nghiệm từng cung bậc của chốn bồng lai tiên cảnh,
thiên đình.

17h00: Xe đón quý khách khởi hành về Huế theo tuyến đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh
huyền thoại.
TỐI: Qúy khách dùng bữa tối tại nhà hàng, sau bữa tối quý khách tự do khám phá Huế về
đêm với cầu Trường Tiền rực rỡ soi mình xuống dòng sông Hương thơ mộng dạo chơi chợ
đêm Huế để thưởng thức nét sinh hoạt về đêm của đất Cố Đô.
NGÀY 05: LĂNG KHẢI ĐỊNH – ĐÀ NẴNG – TẠM BIỆT

(ĂN SÁNG, TRƢA)

SÁNG: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó xe đưa quý khách thăm quan
Tham quan Lăng Khải Định - với phòng cách kiến trúc tuyệt vời kết hợp giữa hai trường
phái văn hóa Đông - Tây và tiếp tục tham quan Chùa Từ Hiếu - ngôi chùa độc nhất vô nhị
với sự tích báo hiếu mẹ gây xúc động lòng người.
TRƢA: Qúy khách trả phòng, thưởng thức đặc sản Huế tại nhà hàng, thưởng thức không
gian café và mua sắm đặc sản, quà lưu niệm tại Đà Nẵng Souvenir.
CHIỀU: Xe đưa quý khách ra Ga Huế/ Sân bay Huế thời gian từ 14h00 đến 21h00. Khởi
hành về Đà Nẵng mua sắm Đặc Sản Miền Trung, tiễn khách sân bay thời gian từ 17h00
đến 24h00.
GIÁ TOUR TRỌN GÓI: VND/ KHÁCH
(Giá áp dụng cho khách đoàn)
Số khách

10 – 12 khách

20 – 25 khách

35 – 40 khách

Loại xe

16 chổ

30 chổ

45 chổ

Giá Tour

4.590.000vnd/ pax

4.250.000vnd/ pax

3.990.000vnd/ pax

Ø GIÁ TOUR BAO GỒM:


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



Khách sạn 3 – 4 sao, tiêu chuẩn 2 người 1 phòng, trường hợp lẻ nam, nữ ngủ phòng 3,
trường hợp đi 1 người phụ thu phòng đơn (3* phụ thu 1.200.000VND/ 4 đêm; 4*:
phụ thu 1.600.000VND/4 đêm).



Nước uống (02 chai 500ml/ngày) phục vụ trên xe theo trong suốt hành trình thăm
quan.



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



Vé thăm quan thắng cảnh tại tất cả các điểm thăm quan theo chương trình.



Xe điện tại Động Thiên Đường



Bảo hiểm mức đển bù tối đa 20.000.000Đ/người/vụ.

Ø GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:



Chi phí Vé máy bay/tàu khứ hồi:
Vé cáp treo khứ hồi Bà Nà (750.000VND/ khách).



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



Các chi phí cá nhân ( điện thoại, giặt là, mua sắm, thăm quan ngoài chương trình, ăn
uống ngoài chương trình, giải trí...).



Thuế giá trị gia tăng 10% (VAT)



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

Ø GIÁ TOUR TRẺ EM:
+ Đối với giá tour chƣa bao gồm vé máy bay:


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



05 – 08 tuổi: giá tour bằng 50% giá tour người lớn.



09 – 11 tuổi: giá tour bằng 75% giá tour người lớn.



12 tuổi trở lên: bằng giá tour người lớn.

Ø LƢU Ý:



Giá tour chỉ có hiệu lực khi 2 bên nhất trí ký kết hợp đồng.
Chương trình tham quan có thể linh động thay đổi theo giờ bay và điều kiện thời tiết
thực tế.



Giờ nhận phòng khách sạn: 14:00 giờ và trả phòng trước 12:00 giờ.



Khách ngoại quốc, Việt Kiều mang hộ chiếu, visa (còn hạn).



Khách Việt Nam mang theo chứng minh nhân dân (không quá hạn 15 năm).



Trẻ em mang theo bản sao giấy khai sinh.

Ø QUY ĐỊNH HOÃN HỦY:


Tour chƣa bao gồm vé máy bay:



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.

