ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ - BÀ NÀ – HỘI AN
Thành phố trẻ Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái an
tặng địa hình vô cùng đa dạng: phía Bắc là đèo Hải Vân
hùng vĩ, phía Đông là bán đảo Sơn Trà hoang sơ và một
loạt các bãi tắm biển đẹp trải dài từ bán đảo Sơn Trà đến
bãi biển Non Nước. Phía Nam có núi Ngũ Hành Sơn.
Ngoài khơi là quần đảo Hoàng Sa với ngư trường rộng
lớn. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, chia hai mùa rõ rệt,
mùa mưa và mùa khô thuận lợi cho du lịch phát triển
quanh năm.
Đến với vùng đất Đà Nẵng, du khách sẽ có dịp đi thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng
như núi Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, đèo Hải Vân... và có thể bơi lội thỏa thích ở các bãi biển đẹp, cát
trắng mịn kéo dài hàng chục km. Tiềm năng du lịch của vùng đất Đà Nẵng thật to lớn.

Tiêu chuẩn Goldentour:
CodeTour: MT- ĐN3
- NGÀY KHỞI HÀNH CHÍNH XÁC
Lịch trình: Hà Nội – Đà Nẵng
- ĐIỂM THĂM QUAN KHÁC BIỆT
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
- MỨC ĂN CAO
Phương tiện: Máy bay+Ô tô máy lạnh.
- ĂN NGHỈ 3***
Tiêu chuẩn: Ăn nghỉ 3***
- HƯỚNG DẪN VIÊN SUỐT TUYẾN
Khởi hành: Thứ năm, thứ bảy hàng tuần
- XE Ô TÔ ĐỜI MỚI RỘNG RÃI
- NƯỚC UỐNG TRÊN XE HÀNG NGÀY
- BẢO HIỂM: 20 triệu
NGÀY 01: HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG (ăn: trưa + chiều)
Sáng: Quý khách lên sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay khởi hành đi Đà Nẵng

Trưa: Xe & HDV đón quý khách tại Ga và sân bay Đà Nẵng (từ 07h00 đến 13h00,
sau thời gian này vui lòng tự túc nhập đoàn) đưa đi dùng bữa 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. Xe đưa quý khách
dọc theo triền núi Đông Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển Đà Nẵng,
viếng Linh Ứng Tự - nơi có tượng Phật Bà 65m cao nhất Việt Nam và tắm biển Mỹ
Khê.
Tối: Ăn tối nhà hàng. Quý khách ngồi thuyền trên sông Hàn (Chi phí tự túc) ngắm
thành phố Đà Nẵng lung linh về đêm với hàng loạt cây Cầu độc đáo và nổi tiếng.
Nghỉ đêm khách sạn tại Đà Nẵng
NGÀY 02: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ – ĐÀ NẴNG (ăn: sáng + trưa + chiều)
Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau bữa sáng, quý khách khởi hành đi khu
du lịch Bà Nà (Tự túc chi phí vé cáp treo 550.000đ/khách), 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), tham quan Đồi Vọng Nguyệt, chùa
Linh Ứng, Thích Ca Phật Đài, khu chuồng ngựa cũ của Pháp, vườn tịnh tâm và đỉnh
nhà rông.
Trưa: Ăn trưa nhà hàng.
Chiều: Quý khách tự do tham quan,chụp ảnh và tắm biển Mỹ Khê.
Tối:

Ăn tối nhà hàng. Quý khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp Đà Nẵng từ trên cao khi

tham quan Vòng Quay Mặt Trời (Chi phí tự túc)
Nghỉ đêm khách sạn tại Đà Nẵng
NGÀY 03: ĐÀ NẴNG - CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – ĐÀ NẴNG (ăn: sáng + trưa +
chiều)

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau bữa sáng, quý khách khởi hành vào Hội
An ngồi tàu Cao Tốc tại biển Cửa Đại - Hội An đi Cù Lao Chàm, khu dự trữ sinh
quyển Thế giới gồm cụm đảo ngoài khơi biển Đông cách Hội An 12 hải lý. Tham
quan chùa Hải Tạng hơn 400 năm tuổi, Âu thuyền – khu vực tránh bão của ngư dân,
Khu dân cư & các lăng miếu cổ.
Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại Cù Lao Chàm.
Chiều: Tiếp tục thăm khu bảo tồn biển tại bãi Bắc, hòn Dài và tham gia các hoạt
động lặn biển (Snokelling). Về lại Hội An tham quan Phố Cổ.
Tối:

Ăn tối nhà hàng. Xe đưa quý khách về lại Đà Nẵng.

Nghỉ đêm khách sạn tại Đà Nẵng
NGÀY 04 : ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN - Tiễn khách (ăn: sáng + trưa)
Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau bữa sáng, quý khách tham quan Ngũ
Hành Sơn, tham quan Làng đá Non Nước. Mua sắm tại Siêu Thị Đặc Sản Miền
Trung.
Trưa: Ăn trưa nhà hàng.
Chiều: Tiễn khách sân bay Đà Nẵng (chuyến bay từ 15h00 đến 23h00). Chào thân ái.
Kết thúc chương trình.

GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH : 2.760.000VNĐ/ KHÁCH
(Lịch trình tour có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế, nhưng vẫn đảm bảo được đầy đủ các
điểm trong chương trình)

Kinh phí bao gồm:
-

Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình.(16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số
lượng khách của mỗi tour)

-

Khách sạn 3 sao: Bay Sydney, Ocean Haven, Trường Sơn Tùng 2, Đà Nẵng Port, Valencia, Orchid...
Hoăc tương đương.

-

Ngủ 2khách/phòng khách sạn tiện nghi 3 sao hoặc 4 sao :hệ thống máy nước nóng lạnh, ĐT, phòng
tắm riêng, phòng 2-3 người… Trường hợp đi 1 người phải phụ thu phòng đơn

-

Ăn các bữa theo tour: 03 bữa sáng buffet + 04 bữa trưa + 03 bữa tối tiêu chuẩn 120,000 VNĐ/suất.

-

Vé tham quan các điểm.

-

Dịch vụ snorkelling Cù Lao Chàm

-

Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình.

-

Phục vụ 02nước0.5l/khách /ngày.

-

Bảo hiểm du lịch

Không Bao gồm
-

Chi phí cá nhân, thức uống tự gọi trong các bữa ăn,..
Vé tham quan Vòng Quay Mặt Trời, Vé Du thuyền Sông Hàn, vé tham quan Bà Nà.
Vé máy bay/tàu/ô tô khứ hồi: SGN/HAN/NHA-DAD/HUI-SGN/HAN/NHA.

Trẻ em:
-

Trẻ em 1 - 4 tuổi :Free : Gia đình tự lo ăn uống, chỗ ngủ cho bé. Nếu phát sinh chi phí cáp treo
Bà Nà bố mẹ tự thanh toán trực tiếp (Trẻ em dưới 1 m miễn phí)
Trẻ em 5 - 9 tuổi :50% Ăn suất riêng và ngủ chung với bố mẹ.
Trẻ em từ 10 tuổi: 100%Tiêu chuẩn như người lớnHủy tour trước 02 ngày, phí hủy 100% giá
tour trọn gói

Lưu ý:
-

Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, giới tính, quốc tịch, số điện thoại liên
lạc của khách, ký hiệu Chuyến bay, Tàu ngày đi và về để chuẩn bị hồ sơ đoàn tham quan.

-

Nếu thời tiết có gió, bão thì thay Cù Lao Chàm bằng Mỹ Sơn hoặc Lăng Cô

Đặt tour hoặc tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên lạc
TRUNG TÂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ & DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO
QUỐC TẾ GOLDENTOUR & CONVENTION
TEL: 04.3 944 6006 – 093 944 6006 Fax: 04.3 944 6000
Đ/c: Tầng 1, toà nhà số 14-16 Hàm Long, Tầng 1, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: goldentour@vnn.vn, dieuhanh@goldentour.vn
Website: www.dulichcongvu.com www.tourF1.com www.goldentour.vn

Chúc Quý khách một chuyến đi thật

vui vẻ, sảng khoái và an toàn

