
 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN – CỐ ĐÔ HUẾ 

Tham Quan Thắng Cảnh – Tắm Biển – Thưởng Thức Đặc Sản 

Thời gian: 04 Ngày 03 đêm (đi, về bằng máy bay) 

Khởi hành: Thứ năm hàng tuần 

 

Đà Nẵng là thành phố biển với nhiều bãi tắm liên hoàn tuyệt đẹp, kéo dài từ chân đèo Hải Vân đến 

Non Nước, được du khách thập phương biết đến như một điểm đến nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển lý 

tưởng nhất khu vực Châu Á và là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. 

Đà Nẵng còn biết đến là thành phố thân thiện, văn minh, xanh, sạch, đẹp, có dòng sông Hàn thơ 

mộng uốn lượn trong lòng thành phố và có chiếc cầu quay Sông Hàn độc đáo, đến nay vẫn là cây 

cầu quay duy nhất tại Việt Nam, đem đến sự hiếu kỳ của du khách khi đến tham quan Đà Nẵng 

Du khách tiếp nối chương trình đến Huế, để khám phá những cảnh đẹp thơ mộng và lãng mạn, nơi 

còn lưu giữ di tích những công trình kiến trúc chùa Thiên Mụ và Đại Nội cổ kính, đồ sộ & độc đáo, 

chốn cung đình xưa của triều đại nhà Nguyễn Việt Nam 

  

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

 THAM QUAN PHỐ CỔ HỘI AN – TÌM HIỂU CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN PHỐ CỔ 

 TRẢI NGHIỆM CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN & VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

 TRẢI NGHIỆM CÁP TREO BÀ NÀ & CẢM GIÁC 04 MÙA TRONG MỘT NGÀY 

 KHÁM PHÁ HẦM RƯỢU VANG PHONG CÁCH CHÂU ÂU 

 BÀ NÀ VIEW – SĂN ẢNH – CẦU TÌNH YÊU – SĂN MÂY CẢNH ĐẸP HIẾM THẤY  

 THAM QUAN VƯỜN THƯỢNG UYỂN & VIẾNG CHÙA LINH ỨNG 

 THAM QUAN NGŨ HÀNH SƠN – LÀNG NGHỀ ĐIÊU KHẮC ĐÁ 

 THAM QUAN ĐẠI NỘI & CHÙA THIÊN MỤ CỔ KÍNH 

 TẮM BIỂN & DU NGOẠN BIỂN ĐẢO HOANG SƠ 



 

 

 

 

Ngày 1:  TP.HCM/ HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – PHỐ CỔ HỘI AN                    (02 BỮA) 

Sáng: HDV Theme Travel đón Quý khách tại sân Nội Bài/ Tân Sơn Nhất làm thủ tục chuyến bay đi 

Đà Nẵng. Xe đón đoàn về khách sạn gởi hành lý 

11h30 Đoàn dùng cơm trưa và nhận phòng khách sạn 

Chiều Xe đưa quý khách đi tham quan Phố Cổ Hội An. Du khách đi bộ hoặc tự túc cá nhân (xe đạp, 

xe xích lô) để khám phá những ngôi nhà cổ, các hội quán, đền, chùa mang dấu tích của người Hoa, 

Nhật, Việt có từ thế kỷ 17. 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 - thưởng thức ca nhạc truyền 

thống xứ quảng tại Phố Cổ văn hóa phi vật thể. Tìm hiểu cuộc sống của người dân phố cổ với những 

phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, náo nhiệt những câu hát Bài Chòi, trò chơi dân gian, vẽ 

tranh, thả đèn hoa đăng, ngắm nhìn đèn lồng lung linh trên những dãy phố hoàn toàn không đèn 

điện, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hóa vẫn được bảo tồn.  

Buổi tối: Xe đưa đoàn dùng buffet gánh tại nhà hàng Làng Lụa, với hơn 80 món ăn đặc sản nổi tiếng 

Xứ Quảng, “Bánh tráng thịt heo 2 đầu da & Mỳ Quảng”, bún thịt nướng, món cao lầu, bánh bèo, bánh 

bột lộc, bánh nậm 



 

 

 

Ngày 2: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ & TẮM BIỂN                                               (03 BỮA) 

06h00 Dùng điểm tâm buffet tại khách sạn  

07h00 Đoàn khởi hành đi đến Khu Du Lịch Bà Nà làm thủ tục lên cáp treo. Quý khách có dịp ngồi 

tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.042m) để chiêm ngưỡng cảnh núi rừng tuyệt đẹp. Dừng 

chân tại Ga đầu tiên, du khách tự do chụp hình và tham quan Hầm Rượu, Viếng Chùa Linh Ứng, 

tại đây có tượng Phật Thích Ca cao 27m và tọa lạc vị trí cao nhất Việt Nam, Vườn Lộc Uyển, Vườn 

Tịnh Tâm, Cây Bưởi được trồng từ năm 1923, khu biệt thự Lệ Nim, Morin, cầu treo Bà Nà.  

 

Đoàn đi tiếp lên Ga 2 chinh phục Núi Chúa, du khách mãn nhãn phong cảnh mây trời, núi rừng Bà 

Nà và chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ trên cao. Khám phá khu giải trí với rất nhiều 

trò chơi mới lạ, hấp dẫn và hiện đại tại khu vui chơi Fantasy Park (với hơn 90% trò chơi miễn phí). 

Các trò chơi cảm giác mạnh: Tháp rơi tự do, vòng quay tốc độ, khám phá ngôi nhà ma, phi công 

Skiver, công viên khủng long, đường đua rực lửa, mê cung, xem phim 4D hoặc gặp gỡ các nhân 

vật nổi tiếng tại bảo tàng Sáp dầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Đặc biệt du khách sẽ có dịp trải 

nghiệm được cảm giác 04 mùa trong ngày tại đây 



 

 

 

12h30 Đoàn dùng buffet trưa tại Bà Nà, sau đó tiếp tục thỏa sức vui chơi các trò chơi miễn phí và 

chụp ảnh lưu niệm  

14h30 Đoàn xuống núi Bà Nà, xe đón và đưa đoàn về khách sạn 

Buổi chiều Đoàn tự do tắm biển tại Bãi Tắm Phạm Văn Đồng hoặc bãi tắm Mỹ Khê, một trong 

những bãi biển đẹp nhất của Đà Nẵng, chơi các trò chơi trên biển như chèo thuyền Kayak, lái môtô 

nước hoặc thả dù Parasals ngắm cảnh khu du lịch từ trên cao hay nằm phơi mình trên những chiếc 

ghế dài, thưởng thức ly cocktail và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai  

Đoàn dùng cơm chiều (quý khách tự túc) 

Buổi tối: Quý khách đến trên con đường Bạch Đằng để quý khách tự do ngắm cảnh Đà Nẵng về 

đêm, chụp ảnh Cầu Quay Sông Hàn, cầu Rồng - cây cầu vòm ống thép hình dáng rồng được đánh 

giá độc đáo và duy nhất Việt Nam 

 

Ngày 3: ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – CỐ ĐÔ HUẾ                             (03 BỮA) 

06h30 Đoàn dùng điểm tâm buffet 

Buổi sáng Xe đưa đoàn đi tham quan khu di tích – danh thắng Ngũ Hành Sơn (khám phá các hang 

động, vãn cảnh đẹp non nước trời mây, viếng những ngôi chùa thiêng), Làng Nghề Điêu Khắc Đá 

Non Nước. Đoàn tham quan Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Mountain) lượn một vòng quanh Bán Đảo 



 

 

 

để thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng trên cao, viếng Linh Ứng Tự - Nơi có tượng Phật 

Bà 65m cao nhất Việt Nam. 

11h30 Đoàn trả phòng và dùng cơm trưa tại nhà hàng 

13h00 Rời Đà Nẵng đi Cố Đô Huế - Di sản văn hoá Thế Giới, tiếp tục hành trình xuyên hầm đường 

bộ đèo Hải Vân đến Huế. Quý khách ghé tham quan ngắm cảnh tại bãi biển Lăng Cô, chụp hình 

lưu niệm và thưởng thức hải sản với giá bình dân 

Quý khách đến Huế nhận phòng, nghỉ ngơi. 

18h30 Dùng cơm tối tại nhà hàng với đặc sản xứ Huế  

19h30 Quý khách ngồi thuyền Rồng nghe Ca Huế, thưởng thức các điệu hò Xứ Huế: Hò Đối 

Đáp, Hò Giã Gạo, các bài hát về tình yêu lứa đôi & thả hoa đăng trên dòng Hương thơ mộng, cầu 

mong cho gia đình và người thân luôn mạnh khỏe, an lành  

Buổi tối: Tự do khám phá Huế về đêm với cầu Tràng 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 4: ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – CỐ ĐÔ HUẾ                             (02 BỮA) 

06h00 Đoàn dùng điểm tâm buffet 



 

 

 

07h00 Đoàn tham quan chùa Linh Mụ - Ngôi chùa được xem là cổ nổi tiếng nhất ở Huế và là nơi 

lưu giữ nhiều cổ vật quý giá không chỉ về mặt lịch sử mà còn cả về nghệ thuật 

Tham quan quần thể di tích Đại Nội Huế, Hoàng Cung của 13 vị vua triều Nguyễn, còn lưu lại nhiều 

dấu tích đặc sắc nét phong kiến triều đình nhà Nguyễn tồn tại hàng trăm năm trước. Qúy khách tham 

quan tìm hiểu Đại Nội Huế bao gồm cụm di tích Hoàng Thành (nơi vua thiết triều và làm việc) và Tử 

Cấm Thành (nơi sinh hoạt của vua và hoàng tộc). Du khách tham quan và chụp ảnh Ngọ Môn, Điện 

Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh  

11h30: Quý khách trả phòng khách sạn, dùng cơm tối tại nhà hàng  

13h00 Đoàn mua sắm đặc sản xứ Huế về làm quà cho người thân và bạn bè 

Chiều xe đưa đoàn ra sân bay và làm thủ tục bay về tp.hcm 

Đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tạm biệt quý khách và hẹn ngày gặp lại 

Kết thúc chuyến tham quan hài lòng và tràn đầy thú vị  
 

 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi linh hoạt phù 

hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan  

 
 

  

GIÁ TOUR DÀNH CHO MỘT KHÁCH (ĐVT: VND) 

TIEU CHUẨN GIÁ TOUR 

 

HOTEL 3 SAO 

 

5.990.00VND5. 

 

 CHƯƠNG TRÌNH TOUR ĐÃ BAO GỒM: 

 Vận chuyển:  

- Vé máy bay khứ hồi: Sài Gòn – Đà Nẵng/ Huế 

- Xe du lịch đời mới tham quan theo chương trình 

 Lưu trú: Khách sạn 3 sao, tiện nghi đầy đủ 

 Ăn uống tại các nhà hàng địa phương: 03 bữa sáng, 06 bữa chính 

-  Ăn sáng: 03 bữa sáng buffet tại khách sạn 

-  Ăn chính: 06 bữa chính có đặc sản địa phương, tiêu chuẩn 120.000 vnd/ suất/ 1bữa 

 Quà tặng: Nón THEME TRAVEL, nước suối, khăn lạnh 

 Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình 01 lượt/người 

 Hướng dẫn viên: Kinh nghiệm, nhiệt tình và chăm sóc đoàn suốt chương trình. 

 Bảo hiểm: Tai nạn du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/vụ việc/ trường hợp 
 

 

 QUÝ KHÁCH TỰ THANH TOÁN:  Thuế VAT 10% (nếu có nhu cầu) 

 Tiền điện thoại, giặt ủi và các loại thức uống trong các bữa ăn chính 

 Vé tham quan cáp treo Bà Nà  



 

 

 

 Vé tắm nước ngọt và các chi phí cá nhân khác như xe xích lô, xe đạp 

 Quy định giá vé trẻ em 

 Trẻ em dưới 5 tuổi: mua 100% vé máy bay và miễn phí giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân 

đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em 

dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé 

(Nếu bố mẹ có yêu cầu) 

 Từ 05 -10 tuổi:  Mua 100% giá vé may bay và 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, 

ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 05 đến 

dưới 10 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua suất người lớn. 

 Trẻ em 10 tuổi trở lên: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

 Lưu ý đón khách: Nơi đón đoàn thường rất đông người tập trung, đây là cơ hội cho kẻ gian 

giật đồ. Do vậy, quý khách hết sức lưu ý và cẩn thận các túi xách và đồ quý giá của cá nhân 

mình để trách sự đáng tiếc xảy ra. 

 Ăn uống: 
 Bàn ăn 10 người /bàn. Quý khách nên dùng bữa khi bàn mình đủ số lượng người.  

 Quý khách nên vào bàn ngồi trước cho đủ chỗ rồi sau đó hãy vệ sinh cá nhân để tránh trường 

hợp không biết được vị trí ngồi của xe mình. 
 

 Lên – Xuống xe: 

 Quý khách đi đúng xe, về đúng xe, ngồi đúng chỗ đã ngồi ban đầu trong suốt chuyến hành 

trình để tiện kiểm soát khi xuống tham quan và lên xe di chuyển. 

 Lưu ý những điều hướng dẫn viên thông báo để không phải mất những khoản phí đáng tiếc 

(Lưu lại số điện thoại Hướng dẫn viên hoặc trưởng xe để liên hệ khi cần) 

 Lưu trú phòng khách sạn: 

 Khi đi du lịch quý khách nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, Hành lý gọn gàng. 

 Khi ra khỏi phòng vui lòng khóa cửa phòng cẩn thận và gửi lại chìa khóa tại lễ tân để người 

ở chung có thể vô phòng lúc cần thiết. 

 Lưu ý tự gìn giữ các vật trong phòng: khăn, dép, nếu mất khách sạn sẽ phạt với giá rất cao 

 Một số lưu ý khác: 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc 

hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành 

 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. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên, năm sinh, CMND, ngày cấp, nơi cấp. 



 

 

 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia tour du lịch, vì lí do an toàn cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

 QUY ĐỊNH VÉ MÁY BAY: Giá vé máy bay là giá vé rẽ (không hủy, không hoàn) 

 Khi đi quý khách mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu bản chính) 

 Trẻ em dưới 14 tuổi phải mang theo giấy khai sinh bản chính và đi cùng với bố mẹ, nếu đi 

với ông bà phải có giấy ủy quyền, trên 14 tuổi phải có giấy CMND. 

 Qúy khách vui lòng có mặt trước giờ khởi hành 02h00 

 Hành lý xách tay 07kg/ người, quý khách có hành lý ký gửi vui lòng đăng trước 

 Quy định hủy tour: Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Tết. Không tính thứ bảy, chủ nhật 

            Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

 Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé và 100% vé máy bay (VMB) 

 Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá tour và 100% VMB 

 Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá tour và 100% VMB 

 Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

 

 

  

 Theme Travel Ultimate Professionalism   

 


