
CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH GHÉP LẺ ĐẶC BIỆT 2022

ĐÀ NẴNG – HỘI AN 1

Ngày Khởi Hành : Thứ 6 và Chủ nhật hàngtuần
Thời gian : 03 ngày 02 đêm
Phương tiện : Xe ô tô + Máy bay



NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN

NGÀY 1

ĐÀ NẴNG
-

BÀ NÀ
–

ĐÀ NẴNG

(Ăn trưa, chiều)

Sáng: Xe và HDV đón khách tại Ga hoặc sân bay
Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 2 Option dưới đây:
Option 1: Khởi hành đi khu du lịch Bà Nà Hill (chi phí tự túc), 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 vườn hoa, hầm rượu, chùa Linh
Ứng, Thích 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.

 Trưa: Ăn trưa Buffet tại Bà Nà (Nếu quý khách không đăng ký đi Bà Nà thì tự túc
chi phí ăn trưa)

 Chiều: Tiếp tục tham quan Làng Pháp và khu vui chơi đẳng cấp Quốc tế Fantasy
Park. Về lại Đà Nẵng tiếp tục tắm biển Mỹ Khê.

 Tối: Ăn tối nhà hàng. Ngủ KS tại Đà Nẵng.
Option 2: Đón khách tại khách sạn, khởi hành đi công viên Suối Khoáng Thần Tài (Chi
phí tự túc: 700.000đ/khách).Xe điện đưa quý khách đến với khu vực hồ bơi tập trung đẻ
thư giãn tại hồ Jacuzzi hay thả mình tại Dòng Sông Lười bên trong Động Long Tiên.
Trải nghiệm công viên nước thu nhỏ, ngồi tĩnh lặng dưới những cây nấm khổng lồ nhân
tạo, hay tận hưởng massage tia. Xe điện tiếp tục đưa du khách tận hưởng hồ Suối
Khoáng Nóng, ngâm mình nghỉ ngơi và thưởng thức Trứng Gà được luộc từ dòng
khoáng nóng tự nhiên. (chi phí tự túc)

 Trưa: Ăn trưa tại Núi Thần Tài hoặc về Đà Nẵng ăn trưa
 Chiều: Quý khách thưởng thức Tắm Bùn, Tắm Trà, Tắm Sữa, Tắm Rượu Vang,

Tắm Onsen… hay thử cảm giác tắm Tiên và cùng với Trà Đạo (chi phí tự túc).
Tiép tục vui chơi tại công viên nước. Khởi hành về lại khách sạn, tự do 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) hoặc xem cầu Rồng phun Lửa
và Nước (Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần). Ngủ tại khách sạn ở Đà Nẵng.



NGÀY 2

ĐÀ NẴNG
-

CÙ LAO
CHÀM/

RỪNG DỪA
BẢYMẪU

-
HỘI AN

-
ĐÀ NẴNG

(Ăn sáng, trưa,
chiều)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng.
Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 2 Option dưới đây:
Option 1: Khởi hành vào Hội An ngồi tàu Cao Tốc tại biển Cửa Đại đi tham quan Cù

Lao Chàm (Chi phí tự túc: 550.000đ/khách), 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).Khởi hành vào Hội An tham quan Phố Cổ.
Option 2: Đoàn sẽ khởi hành đi tham quan khu du lịch sinh thái Rừng dừa Bảy Mẫu

(Chi phí tự túc: 400.000đ/khách đã bao gồm ăn trưa).
 Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại Rừng Dừa Bảy Mẫu.
 Chiều: Quý khách chụp hình, nghỉ ngơi tại khu du lịch sinh thái. Tập trung tại

khu du lịch Rừng dừa Bảy Mẫu tham gia các hoạt động làm lưới đánh cá bằng
cách truyền thống, câu cá….Tham gia các trò chơi dân gian đạp niêu, đua thuyền,
đua thúng, thi câu cá, sasuke... Khởi hành vào Hội An tham quan Phố Cổ.

 Tối: Ăn tối nhà hàng tại Hội An. Khởi hành về lại Đà Nẵng tự do dạo chơi Đà
Nẵng về đêm. Ngủ đêm tại Khách sạn Đà Nẵng.

NGÀY 3

ĐÀ NẴNG
-

NGŨ HÀNH
SƠN

(Ăn sáng, trưa)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm. Sau đó khởi hành tham quan Ngũ Hành Sơn. Trên
đường đi dừng chân mua sắm tại Siêu Thị Đặc Sản Miền Trung.
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó di chuyển ra sân bay Đà Nẵng.
Chiều: Đoàn đáp chuyến bay về lại TP.Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình tham quan,
Golden Smile Travel xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong hành trình sắp tới.

(Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình giao thông, tuy
nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra)



BẢNG BÁO GIÁ TOUR
(Chương trình thiết kế dành cho đoàn tối thiểu 15 người lớn,

giá được tính tại thời điểm hiện tại, giá thay đổi khi số lượng thay đổi)
Giá: VNĐ/khách

HÀNH TRÌNH
THỜI GIAN

TIÊU
CHUẨN

GIÁ TOUR
(Người Lớn đủ 11

tuổi trở lên)

GIÁ TOUR
(Trẻ em đủ 5t đến

dưới 11t)

GIÁ TOUR
(Em bé dưới 5 tuổi)

TP.HCM – Đà Nẵng –
Hội An

03 ngày 02 đêm
3 sao Từ

2.300.000
Từ

1.150.000 LIÊN HỆ

GIÁ VÉ MÁY BAY Từ
1.500.000

Từ
1.350.000 LIÊN HỆ

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH

GI
Á
BA

O
GỒ

M

1. Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (2-3 người lớn/phòng/đêm: Dự kiến: Ocean Haven,
Pandora, Bantique, Hoàng Đại 2 ... hoặc tương đương…

2. Xe du lịch đời mới vận chuyển theo chương trình.
3. Các bữa ăn theo chương trình.
4. Bảo hiểm du lịch vớimức bồi thường cao nhất 20.000.000vnđ/ vụ
(Trẻ em dưới 5 tháng tuổi và người lớn trên 85 tuổi không được bảo hiểm)

5. Phục vụ 02 chai nước suối, khăn lạnh/người/ngày
6. HDV trẻ, nhiệt tình, am hiểu tuyến điểm.
7. QUÀ TẶNG: Nón du lịch.
8. Vé máy bay khứ hồi SGN – DAN– SGN.

GI
Á
CH
Ư
A

BA
O
GỒ

M

1. Phí phụ thu phòng đơn: 1.000.000 đồng/khách/tour
2. Giường phụ cho Trẻ Em (Giá tour Trẻ Em chưa bao gồm giường ngủ): 1.000.000
đồng/bé/tour.

3. Phí phục vụ khi mang rượu bia, nước ngọt vào nhà hàng (nếu có).
4. Chi phí cá nhân (điện thoại, giặt ủi, nước uống trong mini bar...).
5. Các chi phí cá nhân không được đề cập trong mục bao gồm.
6. Thức ăn, nước uống ngoài chương trình.
7. Chi phí phát sinh trong trường hợp chuyến bay bị huỷ.
8. Hoá đơn GTGT/VAT
Lưu ý: Trẻ em và em bé ngủ ghép với bố mẹ. Chỗ ngồi được tính cho người lớn và trẻ em
nửa vé, trong trường hợp xe hết chỗ thì em bé miễn phí ngồi cùng cha mẹ

Q
U
Y
Đ
ỊN
H

N
H
ẬN

K
H
ÁC
H

1. Khách tiêm đủ 2 mũi Vaccine ngừa Covid-19 (Có chứng nhạ̣n thẻ xanh) hoạ̣c có chứng
nhạ̣n đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng.

2. Điạ phương cư trú đén từ vùng xanh/ vàng theo quy định.
3. Tuân thủ phòng chóng dịch theo quy định của Chính phủ.



 LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TOUR 
 Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng

như không bao gồm, các điều kiện hủy tour trong chương trình.
 Tùy theo đièu kiẹ̣n thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình linh động cho

phù hợp tuy nhiên các tuyến du lịch vãn đảm bảo đày đủ. Các chuyến bay có thể thay đổi vào giờ
chót tùy thuộc vào các hãng hàng không và thời tiết.

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓMỘT CHUYẾN DU LỊCH
THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ


