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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An -
Huế

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Mã Tour: TN-372 - Khởi hành: Thứ 4, 7 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

NGÀY 01: TP HCM - SƠN TRÀ - ĐÀ NẴNG (ĂN: TRƯA/TỐI)

Sáng-trưa: Đón quý khách tại Đà Nẵng (Sân bay, Ga, Bến Xe...) từ 07h00 đến 13h00 đưa đi ăn trưa với đặc
sản nổi tiếng Đà Nẵng “Bánh tráng thịt heo 2 đầu da & Mỳ Quảng”. Nhận phòng K/sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: Khởi hành đi Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Mountain) quay 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 và
tắm biển Mỹ Khê Đà Nẵng.

Tối: Ăn tối nhà hàng. Quý khách ngồi thuyền sông Hàn (Chi phí tự túc) ngắm thành phố Đà Nẵng lung
linhvề đêm với hàng loạt cây Cầu độc đáo và nổi tiếng hoặc ngắm nhìn Đà Nẵng từ trên cao khi tham quan
Vòng Quay Mặt Trời (Chi phí tự túc).

NGÀY 02: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ -  ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN  (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Điểm tâm. Khởi hành đi khu du lịch Bà Nà – Núi Chúa (Tự túc chi phí vé cáp treo theo quy định của
Bà Nà), 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.

Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại Đà Nẵng

Chiều: Ngồi cáp treo dài nhất thế giới (gần 6.000m), tham quan vườn hoa, hầm rượu, chùa Linh Ứng, Thích
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Ca Phật Đài, đặc biệt là tham quan và chụp ảnh Cầu Vàng có kiến trúc độc nhất vô nhị với đôi bàn tay
khổng lồ nâng đỡ Cầu Vàng tuyệt đẹp. Tiếp tục vào Hội An bách bộ tham quan và mua sắm Phố Cổ với:
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.

Tối: Ăn tối nhà hàng tại Hội An. Về lại Đà Nẵng tự do dạo chơi về đêm.Ngủ KS tại Đà Nẵng.

NGÀY 03: ĐÀ NẴNG - HUẾ  (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Điểm tâm. Rời Đà Nẵng đi Cố Đô Huế,hành trình xuyên hầm đường bộ đèo Hải Vân đến Huế nhận
phòng KS nghỉ ngơi.

Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại Huế

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. Quý khách thưởng ngoạn Ca Huế sông Hương. Ngủ KS tại Huế.

NGÀY 04: LĂNG KHẢI ĐỊNH - TIỄN HUẾ (ĂN: SÁNG/TRƯA)

Sáng: Điểm tâm. Tham quan Lăng Khải Định - với phong 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.

Trưa: Ăn trưa nhà hàng. Tiễn khách sân bay Huế lúc 13h00  (Trường hợp khách về từ Đà Nẵng thì phụ thu
thêm 100.000đ/khách). Chào thân ái. Kết thúc chương trình. 

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn Giá Vé Máy Bay Vận chuyển

3 Sao 3,200,000 Từ 2,500,000 Máy bay + Ô Tô

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
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GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe ôtô chỗ đời mới máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến.
- Tại Huế: New Star, Ngọc Hương, Duy Tân, Heritage, Ideal, Hue Smile...
- Hội An: Phú Thịnh, Vạn Lợi, Indochine...
- Đà Nẵng: Trendy, Giany, Golden sea, Green...
- Khách sạn 02 người/phòng. Trường hợp người thứ 3 ngủ ghép hoặc phụ thu phòng đơn.
- Ăn các bữa ăn theo chương trình (7 bữa chính + 3 bữa điểm tâm).
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt nhiệt tình phục vụ đoàn ăn và nghỉ suốt tuyến
- Vé thăm quan: Bao gồm trong các địa điểm du lịch trong chương trình.
- Quý khách được phục vụ nước trên xe 02 chai/khách/ngày.
- Bảo hiểm trọn tour mức bồi thường cao nhất 20,000,000đ.
- Quà tặng: Nón du lịch.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Vé máy bay: SGN - ĐÀ NẴNG - SGN. (Viet Jet - Jetstar).

- Ăn uống, tham quan, vận chuyển ngoài chương trình, Cáp treo Bà Nà.
- Phụ thu phòng đơn: 990.000đ.
- Phụ phí người nước ngoài: 1.000.000đ.
- Thuế giá trị gia tăng (VAT).

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé tour.
- Trẻ em từ 05 đến 11 tuổi mua ½ vé tour, 75% vé máy bay (Viet Nam Air) và 100% hãng khác.
- Trẻ em dưới 5 tuối miễn phí dịch vụ (Gia đình tự lo cho bé) – Ngủ cùng bố mẹ, 75% vé máy bay (Viet Nam
Air) và 100% hãng khác.
(Tiêu chuẩn ½ vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi xe và ngủ ghép chung với gia đình).

QUY ĐỊNH THANH TOÁN:

- Quý Khách đặt cọc 50% tổng giá trị tour/khách ngay khi đăng ký tour.
- Đối với tour sử dụng dịch vụ vé máy bay (Thanh toán 100% giá trị tiền vé).
- Vé sẽ xuất ngay sau khi quý khách đăng ký.
- Sau khi xuất vé quý khách hủy tour, tiền vé máy bay sẽ bị phạt theo quy định của hàng không Việt Nam.
- Thanh toán tổng số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 02 ngày.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:

- Hủy tour sau khi đăng ký (01 ngày), Công ty phát tiền cọc 10%.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày, Công ty hoàn trả lại 50% giá tour
- Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày, Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 02 ngày, Công ty không hoàn trả lại tiền./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
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Văn phòng Đặt Tour
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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