HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - KHU NHÀ CỔ VINA HOUSE
- PHỐ CỔ HỘI AN - NGŨ HÀNH SƠN - HÀ NỘI
NGÀY 01: HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG (Ăn: Tối)
11h30: Xe và HDV VTTC đón Quý khách tại điểm hẹn đi sân bay Nội Bài làm thủ tục chuyến bay VJ 515 khởi hành đi Đà Nẵng vào
lúc 14h35.
15h40: Đoàn có mặt tại sân bay Đà Nẵng, xe đón đoàn tham quan:
Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Mountain) - dừng chân tại Đài phát sóng truyền hình thành phố để thưởng ngoạn toàn cảnh phố
biển Đà Nẵng ở độ cao 250m.
Viếng Linh Ứng Tự - nơi có tượng Phật Bà cao nhất Việt Nam 65m.
18h30: Quý khách ăn tối tại nhà hàng, sau đó nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Sau bữa tối, quý khách nhận phòng khách sạn.
Quý khách tự do khám phá Phố Biển Đà Nẵng về đêm: Cầu quay Sông Hàn, Cầu Rồng, Trung Tâm Thương Mại, Khu phố ẩm thực,
Café - Bar – Discotheque. Trải nghiệm cảm giác với Vòng quay Mặt trời SUN WHEEL – Top 10 vòng quay cao nhất Thế Giới,
chiêm ngưởng vẻ đẹp Đà Thành về đêm rực rỡ ánh đèn. (Vé Sun Wheel tự túc).
Quý khách có cơ hội tham dự chương trình chung kết pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng ngày 30/6/2018.
NGÀY 02: KHU NHÀ CỔ VINA HOUSE - PHỐ CỔ HỘI AN (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
07h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, tự do nghỉ ngơi tắm biển.
10h00: HDV đưa đoàn đi tham quan và ăn trưa tại khu nhà cổ Vina House. Đoàn được tham quan toàn cảnh không gian nhà gắn với
khu vườn có diện tích hơn 11.000 m2 . Khu đất hình cánh cung được thiết kế dạng bậc thang tam cấp với thế tựa lưng vào núi nhân tạo.
Khu đất này ngày trước thuộc địa phận làng La Qua, phủ Điện Bàn, trấn Quảng Nam, nay là xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam. Vinahouse Space là quần thể với 18 nếp nhà cổ xưa độc đáo nhất của người Việt và 15 công trình kiến trúc được phục
dựng trở lại. Đến với nơi này, du khách có thể trải nghiệm mình với năm khu chuyên biệt: khu bảo tàng, khu làng nghề truyền thống,
khu bán hàng mỹ nghệ, khu trà đạo và khu đặc sản ba miền.
14h00: HDV đưa đoàn tham quan:
Đô thị cổ Hội An – di sản văn hóa thế giới. Quý khách bách bộ tham quan Phố Cổ,chùa Cầu Nhật Bản, bảo tàng Văn hóa Sa
Huỳnh, Nhà cổ hàng trăm năm tuổi, Hội quán Phước Kiến và xưởng thủ công mỹ nghệ.
18h30: Quý khách ăn tối tại nhà hàng, tự do khám phá phố cổ Hội An về đêm. Sau đó, quay về Đà Nẵng nghỉ ngơi.
NGÀY 03: ĐÀ NẴNG (Ăn: Sáng, Tối)

08h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, tự do tắm biển hoặc lựa chọn chương trình tham quan:
i. Lựa chọn 1: Tham quan khu DL Bà Nà (áp dụng cho 01 khách - 1.050.000đ/khách: Bao gồm xe đón trả tại khách sạn,
cáp treo, ăn trưa buffet)
Khu du lịch Bà Nà Bynight - với khu chuồng ngựa, đỉnh nhà Rông, Vườn Tịnh Tâm, chùa Linh ứng, Thích Ca
Phật Đài tọa lạc ở vị trí cao nhất Việt Nam và đồi nguyệt Vọng. Khám phá các trò chơi tại Fantasy Park như:Vòng
quay Tình yêu, Phi công Skyver, đường đua lửa, cối xay gió, người nhện, tháp rơi xoay tự do, rạp chiếu phim 360
độ…Quý khách tự do ăn trưa.
15h00 Quý khách lên xe quay về thành phố Đà Nẵng, tự do tắm biển.
ii. Lựa chọn 2: Tham quan Cù Lao Chàm (áp dụng cho 01 khách - 750.000đ/khách: Bao gồm xe đón trả tại khách sạn,
tàu, ăn trưa tại đảo)
Lưu ý: Khi ảnh hưởng do thời tiết có thể bị cấm tàu ra đảo. HDV sẽ thông báo ngay sau khi khách đăng ký.
07h00 khởi hành đi bến Cửa Đại – Hội An.
8h30: Quý khách lên ca nô cao tốc, trên đường ra đảo, quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của biển. Quý khách bắt đầu
chương trình tham quan đảo Cù Lao Chàm:
Khu bảo tồn biển – mô hình thu nhỏ của đảo Cù Lao Chàm, để tìm hiểu sự hình thành và phát triển của quần đảo hoang sơ
này. Khu Bãi Làng – Khu dân cư lâu đời nhất tại đảo, biểu hiện sức sống mãnh liệt, trãi qua 1 quá trình đấu tranh, sinh tồn của
người dân đảo trước thiên nhiên khắc nghiệt. Giếng cổ 250 năm tuổi, Chùa Hải Tạng – Ngôi chùa duy nhất tại đảo, được xây
dựng cách đây 500 năm, còn nguyên sơ với kiến trúc cổ độc đáo.
Cuối cùng quý khách được tham quan, mua sắm tại khu chợ hải sản trên đảo với nhiều lại hải sản tươi sống được ngư dân trên
đảo đánh bắt,bày bán ở đây
10h30: Ca nô đưa quý khách đến khu du lịch sinh thái Bãi Ông gởi hành lý, thay áo tắm để tham gia chương trình lặn biển ngắm san hô.
11h30 Quý khách trở về bãi biển dùng bữa trưa tại nhà hàng nằm dưới bóng dừa rợp mát với thực đơn là các món đặt sản tại đảo. Quý
khách tự do nghỉ ngơi, tắm biển.
13h30: Chia tay Cù Lao Chàm, ca nô đưa quý khách trở về đất liền. 14h00 Ca nô đến cảng Cửa Đại, đoàn khởi hành quay về thành phố
biển Đà Nẵng. Tự do tăm biển.
18h00: Ăn tối tại nhà hàng. Quý khách có thể lựa chọn chương trình Du thuyền sông Hàn sẽ đưa du khách tận hưởng không gian tĩnh
lặng yên bình trên sông, ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh huyền ảo của một thành phố hiện đại nhưng không đánh mất vẻ đẹp truyền thống
đặc trưng của nắng và gió, khám phá những nét độc đáo của các cây cầu trên sông Hàn như cầu Trần Thị Lý, cầu Rồng, cầu Sông
Hàn, cầu Thuận Phước mà từ lâu đã trở thành biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. Nghỉ đêm tại khách sạn
NGÀY 04: ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HÀ NỘI (Ăn: Sáng, trưa)
07h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, tự do tắm biển.
08h30: Đoàn làm thủ tục trả phòng,
Ngũ Hành Sơn, Vọng Giang Đài, Chùa Tam Thai, Động Huyền Không, Động Hoa Nghiêm, Cổng trời - Quý khách có dịp tham
quan làng chạm khắc đá nổi tiếng và mua những sản phẩm tinh xảo được làm ra từ những bàn tay của các nghệ nhân.
11h00: Ăn trưa tại nhà hàng, sau đó xe đưa đoàn đi tham quan.

12h30: Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay VJ544 khởi hành về Hà Nội lúc 14h10.
15h20 Đoàn đến sân bay Nội Bài, xe đón đoàn về điểm hẹn ban đầu. Chia tay Quý khách, kết thúc hành trình

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)
5,690,000 VND

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

GIÁ TRỌN GÓI CHO 01 QUÝ KHÁCH : VNĐ
(Áp dụng cho đoàn 15 khách/xe 29 chỗ)
Người lớn
5.690.000

Trẻ em từ 5 -11 tuổi
5.150.000

Trẻ em từ 2 – 5 tuổi
4.550.000

Giá tour bao gồm:
- - Vận chuyển xe 29C máy lạnh đời mới theo lịch trình và đón/tiễn sân bay Nội Bài
- Phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn 3*(02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nghỉ 3 khách).
- Ăn uống theo chương trình: 3 bữa sáng; 2 bữa trưa; 3 bữa tối.
Mức ăn chính: 130.000 đ/khách/bữa:
Mức ăn phụ: ăn tại khách sạn.
- Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm đón tại Đà Nẵng.
- Bảo hiểm du lịch suốt tuyến
- Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình.
- Nước uống 1 chai/ngày.

Trẻ em dưới 2 tuổi
550.000

- Vé máy bay khứ hồi HN – Đà Nẵng – HN(Vietjet Air). Vé đã bao gồm 7 kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi mỗi khách

Giá tour không bao gồm:
- Nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình
- Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.
- Thuế VAT.
- Bà Nà Hill, Cu Lao Chàm
- Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX. Phụ phí với người Nước ngoài - Việt Kiều

Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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