TOUR GHÉP HÀNG NGÀY
ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ HILLS –
HÀNH HƢƠNG MẸ LA VANG – ĐÀ NẴNG
(4 NGÀY 3 ĐÊM)
Ngày 01: Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An (Ăn trƣa, tối)

Sáng: Xe và hướng dẫn viên đón khách tại sân bay/nhà ga. Đưa về khách sạn nhận phòng
nghỉ ngơi. Ăn trưa.
Chiều: Khởi hành về Hội An. Trên đường ghé tham quan làng đá Mỹ Nghệ Non Nước,
tham quan Non Nước Ngũ Hành Sơn với những ngôi chùa và hang động huyền bí – một
tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên. Đến Hội An, đoàn bách bộ tham quan Phồ Cổ Hội An –
Di sản văn hóa thế giới bao gồm: nhà cổ Phùng Hưng – là một trong những ngôi nhà cổ
còn bảo tồn hoàn toàn nguyên vẹn tại Hội An, đây là kiểu nhà buôn bán tiêu biểu trong
thế kỷ 19. Hội quán Phúc Kiến – là nơi thờ hệ thống thần, Tiền hiền và hội họp đồng
hương những người Phúc Kiến tại Hội An. Đến đây quý khách cùng khám phá văn hóa tín
ngưỡng của người Hoa và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những công trình kiến trúc độc đáo .
Chùa Cầu Nhật Bản – với kiến trúc “thượng gia hạ kiều” cây cầu là điểm dừng chân nghỉ
ngơi cho người dân trong những ngày hè nóng nực hay trong những ngày mưa. Ngôi chùa
không chỉ là một địa điểm tham quan lý thú mà còn là nơi phục vụ cho văn hóa tâm linh
của người dân địa phương. Bởi vì ở đây không chỉ là cây cầu đơn thuần mà còn là “1 ngôi
chùa”.
Tối: Ăn tối tại nhà hàng phố cổ. Khởi hành về Đà Nẵng. Quý khách tự do khám phá Phố
Biển Đà Nẵng về đêm: Cầu Quay sông Hàn, Trung Tâm Thương Mại, Khu phố ẩm thực,
Café - Bar - Discotheque,...
Ngày 02: Bà Nà Hills – Huế (Ăn sáng, trƣa, tối)

Sáng: Dùng Buffet sáng tại khách sạn, sau đó làm thủ tục trả phòng. Quý khách khởi hành
lên Bà Nà Hills theo tuyến đường du lịch Nguyễn Tất Thành, tuyến đường biển đẹp nhất
miền Trung, ngắm cầu treo Thuận Phước, bãi biển Xuân Thiều. Đến Bà Nà Hill, quý
khách bước vào cabin khởi hành từ ga Suối Mơ trên tuyến cáp treo đạt 2 kỷ lục thế giới –
cáp treo một dây dài nhất và có độ cao chênh lệch giữa ga đi và ga đến lớn nhất. 20 phút
du ngoạn trên cáp treo, du khách sẽ được chiêm ngưỡng Suối Mơ hùng vĩ, cảnh núi rừng
nguyên sinh của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà với hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Du
khách sẽ được tận hưởng sự thay đổi thời tiết rõ rệt khi đi qua Cổng Trời hay có cơ hội trải
nghiệm cảm giác phiêu lưu đầy ấn tượng chìm trong sương mờ. Tham quan khu Le Jardin
với các di tích của người Pháp như: khu chuồng ngựa của Pháp, vết tích các khu biệt thự
cổ. Viếng chùa Linh Ứng Bà Nà chiêm ngưỡng tượng Phật Thích Ca cao 27m và thả
mình vào khung cảnh thanh tịnh của chốn thiền môn, tham quan Vườn Lộc Uyển, Quan
Âm Các.
Trƣa: Ăn trưa tại nhà hàng Bà Nà.
Chiều: Tiếp tục tham gia các trò chơi tại khu vui chơi giải trí Fantasy park với cảm giác
phiêu lưu mới lạ, ngộ nghĩnh, hấp dẫn, hiện đại như: vòng quay tình yêu, Phi công
Skiver, Đường đua lửa, Xe điện đụng Ngôi nhà ma,…
16h: Quay về lại thành phố Đà Nẵng. 16h30 Xe công ty đón quý khách về Huế. 18h30
đến Huế. Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.
Tối: Ăn tối tại khách san, quý khách tự do tham quan thành phố Huế về đêm.
Ngày 03: Huế – Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam – Đan Viện Thiên An – TTHH Mẹ La
Vang (Ăn sáng, trƣa)

Sáng: Dùng bữa sáng tại khách sạn. 8h Xe và HDV công ty đón Quý khách tại sân bay
Phú Bài Huế. Đoàn khời hành về Huế. Sau đó, đoàn viếng Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam –
đây là một trong những tuyệt tác kiến trúc Công giáo với thời gian xây dựng kỷ lục trong
lịch sử xây dựng nhà thờ ở Việt Nam. Công trình này cũng là một trong những nét son
trong sự nghiệp của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Điểm nhấn của ngôi nhà thờ này là phần
mặt tiền với hai tháp chuông vươn thẳng lên trời cao như một cuốn Kinh Thánh mở ra”.
Tiếp tục, quý khách tham quan Đan Viện Thiên An – được xây dựng năm 1940 do các
đan sĩ người Pháp thuộc dòng tu Be’needictine khai phá và đặt tên mang ý nghĩa “bình an
từ trời”. Không gian xung quanh Đan Viện được bao bọc bằng rất nhiều cây xanh hòa
quyện cùng với khí hậu se lạnh khiến không ít du khách nghĩ tới ngay nơi thơ mộng không
kém đó là xứ hoa Đà Lạt.
Trƣa: Dùng buffet trưa hoành tráng tại nhà hàng (Trên 50 món: các món đặc sản Á và
món Âu)
Chiều: Xe và HDV đưa quý khách đến với Mẹ La Vang. Đến với TTHH Mẹ La Vang –
Vương Cung Thánh Đường của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, cùng tìm về nguồn cội
của sự tích Đức Mẹ khi Người đã hiện ra với dân Chúa năm 1798 dưới thời vua Cảnh
Thịnh (con của vua Quang Trung) và lắng nghe mọi người kể về những phép lạ Đức Mẹ
đã làm để nâng đỡ và an ủi con cái Mẹ trong cơn hoạn nạn. Đến La Vang, Cộng đoàn
Dâng hương, đọc kinh, cầu nguyện bên Mẹ,… Tham quan TTHH Mẹ La Vang.
Nƣớc thánh được xin tại Mẹ La Vang rất linh thiêng nên khi đến đây quý khách có thể
yêu cầu HDV hướng dẫn đến lấy nước tại các Thiên Thần phía sau Linh Đài Đức Mẹ sau
đó đặt lên bàn thờ Đức Mẹ đọc kinh, dâng lời cầu nguyện và mang về dùng.
* Gợi ý:
Nếu quý khách sử dụng dịch vụ nhóm từ 10 khách trở lên quý khách có thể yêu cầu
“Chương trình Chầu Thánh Thể riêng cho nhóm” dưới sự hướng dẫn của Linh Mục. Tuy
nhiên đoàn phải báo trước sớm để chúng tôi liên hệ trước với Linh Mục sắp xếp thời gian
cho nhóm.
Tối: Quý khách tham dự Thánh lễ từ 18h - 20h. Sau đó, quý khách ăn tối và tham quan và
nghỉ ngơi.
Ngày 04: TTHH La Vang – Tham quan Huế – Đà Nẵng (Ăn sáng, trƣa)

Sáng: Quý khách tham dự Thánh lễ trọng từ 5h45 - 8h30. Đoàn trả phòng, khởi hành về
lại Huế. Xe và HDV đưa đoàn tham quan Lăng Tự Đức – Lăng Tự Đức là một trong
những công trình đẹp nhất của kiến trúc thời Nguyễn. Ông vua thi sĩ Tự Đức (1848-1883)
đã chọn cho mình một nơi yên nghỉ xứng đáng với ngôi vị của mình, phù hợp với sở thích
và nguyện vọng của con người có học vấn uyên thâm và lãng tử bậc nhất trong hàng vua
chúa nhà Nguyễn. Lăng tọa lạc trong một thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng.
Trƣa: Qúy khách nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại nhà hàng,
Chiều: Xe tiếp tục đưa quý khách tham quan: Đại Nội (Hoàng Cung của 13 vị vua triều
Nguyễn gồm: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh, nhà hát
Duyệt Thị Đường …
Tiếp tục Xe và HDV sẽ đưa đoàn đi thêm chợ Đông Ba mua sắm đặc sản làm quà cho
người thân.
16h00: Xe và HDV đưa đoàn về sân bay Huế / hoặc đưa vào sân bay Đà Nẵng khoảng
18h00. Kết thúc chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách !
Giá dịch vụ trọn gói áp dụng theo số lượng nhóm khách như sau:
5.595.000 đ/ 1 khách – Áp dụng cho nhóm 2 khách
4.690.000 đ/ 1 khách – Áp dụng cho nhóm 4 khách
4.320.000 đ/ 1 khách – Áp dụng cho nhóm 6 khách
4.140.000 đ/ 1 khách – Áp dụng cho nhóm 8 khách
4.020.000 đ/ 1 khách – Áp dụng cho nhóm 10 khách

Vận chuyển
Khách sạn

Ăn uống
Hướng dẫn viên
Vé tham quan

Giá tour bao gồm
Xe du lịch chất lượng cao
Cáp treo Bà Nà Hills
Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao tại Huế & Đà Nẵng: 2 - 3
khách/phòng
Các bữa ăn có trong chương trình:
- Các bữa ăn chính: 120.000 đ/suất
- 1 Bữa buffet tại Huế: 150.000 đ/ 1 suất
- 1 Bữa buffet trưa tại Bà Nà Hills: 195.000 đ/suất
- Ăn sáng
Hướng dẫn viên nhiệt tình phục vụ khách
Vé tham quan các điểm

Mức bồi thường 10.000.000 đ/vụ
Giá tour không bao gồm

Bảo Hiểm

Chi phí cá nhân
Phụ thu phòng đơn
Tiền TIP cho tài xế và hướng dẫn viên
VAT
Trẻ em dưới 5 tuổi
Trẻ em 5 – 7 tuổi
Trẻ em 8 – 10 tuổi
Trẻ em 11 tuổi trở lên

Giá tour trẻ em
Miễn phí, mọi chi phí phát sinh phụ thu bố mẹ.
50% giá tour: ngủ chung giường với bố mẹ
75% giá tour: giường ghép cùng phòng với bố mẹ
100% giá tour

Lưu ý
Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có
sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu
hỏa…thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho
khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh.
Tour thuần túy du lịch, suốt chương trình tour quý khách không được tự ý rời đoàn.
Trước 15 ngày
Trước 6 – 10 ngày
Trước 3 – 5 ngày
Trước 1 – 3 ngày

Điều kiện hủy tour
30% giá tour
50% giá tour
75% giá tour
100% giá tour

“Sự hài lòng của quý khách là đích đến của chúng tôi”

