ĐÀ NẴNG

HUẾ - BÀ NÀ - HỘI AN 3N2Đ

NGÀY 1: ĐÈO HẢI VÂN - ĐÀ NẴNG
( Ăn Sáng, Trưa, Tối )
Buổi sáng: HDV đón đoàn tại sân bay Quốc Nội - Tân Sơn Nhất
làm thủ tục đáp chuyến bay đi HUẾ. Đến HUẾ, Xe và HDV đón
Quý khách về trung tâm ăn sáng đặc sản Bún Bò Huế nổi tiếng.
Xe và HDV đưa Đoàn tham quan Đại Nội chiêm ngưỡng vẻ
đẹp cổ kính của Ngọ Môn, điện Thái Hòa, nhà hát Duyệt Thị
Đường, Vườn Cơ Hạ, Thái Bình Lâu, lầu Tứ phương Vô sự…
Tham quan & chụp hình bên ngoài (Vé tham quan gói VIPTOUR*).
Check in chụp hình Cầu đi bộ lát GỖ LIM 64 TỶ trên Sông Hương
hiện tại đang là địạ điểm “HOT” nhất ở Huế. Đoàn viếng thăm
Chùa Thiên Mụ - Quốc Tự của Việt Nam dưới triều Nguyễn
và là biểu tượng của mảnh đất Cố đô, một trong những kiến
trúc tôn giáo cổ nhất và đẹp nhất ở Huế, linh thiêng và huyền
hoặc trong lịch sử từ thời tiền nhân khai hoang mở cõi Sông
Hương thơ mộng. Buổi trưa đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng
với các món ăn đặc trưng của xứ Huế. Xe và HDV đưa đoàn
tham quan Chợ Đông Ba – Ngôi chợ nổi tiếng xứ kinh kỳ,
Tìm hiểu nét sinh hoạt thường nhật của người dân đất Cố Đô
Mua sắm Đặc Sản Cố Đô mua Mè xửng, Trà cung đình, kẹo
gương và bánh kẹo các loại...làm quà cho người thân. Đoàn
khởi hành về Đà Nẵng, trên đường đi dừng chân ở Lăng Cô,
Quý khách check in “Vương Quốc Hàu xứ Huế” Đầm Lập An,
chắc chắn quý khách sẽ rung động và đắm chìm bởi sự kỳ diệu
của thiên nhiên. Qua đèo Hải Vân, dừng chân tại Hải Vân Quan
được mệnh danh là “Đệ nhất Hùng Quan”.Đến thành phố Đà
Nẵng, quý khách làm thủ tục nhận phòng khách sạn tiêu chuẩn
4SAO - Vị trí trung tâm + phòng family + Ăn sáng buffet +
Wifi & các tiện ích miễn phí chuẩn 3sao nghỉ ngơi. Buổi
tối: Xe và HDV đưa Qúy khách thưởng thức đặc sản
ĐÀ NẴNG: bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da +
Mì Quảng. Nghỉ ngơi, khám phá Đà Nẵng về đêm,
ngắm Cầu Rồng lung linh về đêm, dạo phố biển
và thưởng thức hải sản tươi ngon , nghỉ đêm
tại khách sạn. Hoặc cùng HDV khám phá
Đà Nẵng về đêm với chương trình: “DA
NANG BY NIGHT ”. Dạo du thuyền Sông
Hàn (VIPTOUR) (*)
NGÀY 2: TẮM BIỂN - CITY TOUR ĐÀ NẴNG
NGŨ HÀNH SƠN - PHỐ CỔ HỘI AN
(Buffet sáng, ăn trưa)

Buổi sáng: Qúy khách Dùng buffet
tại khách sạn, tự do tắm biển.

Đến giờ hẹn, xe và HDV đưa Qúy khách đi tham quan “City tour
” được mệnh danh “Thành phố đáng sống”. Tham quan bán đảo
Sơn Trà, viếng chùa Linh Ứng, tượng Phật Ngọc Bích Thailand,
ngắm nhìn bãi biển Mỹ khê, tượng mẹ Quán Thế Âm. Dạo phố
chụp hình tại công viên CÁ CHÉP HÓA RỒNG cạnh bờ sông
Hàn. Chụp hình ASIA PARK. Check in chụp hình Cầu Tình
Yêu với khung cảnh trên cầu vô cùng lãng mạn, với những cây
cột đèn hình trái tim, những chiếc khóa bên hai lan can cầu minh
chứng cho tình yêu của rất nhiều cặp đôi từ mọi miền đất nước.
Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ ngơi.
Buổi chiều: Khởi hành đi Hội An, Tham quan Núi Ngũ Hành
Sơn, ChùaTamThai, Động Huyền Không, ĐộngTàng Chơn
Tham quan Làng Đá Non Nước. Khám phá PHỐ CỔ HỘI AN
: là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Tham
quan Nhà cổ Phùng Hưng, Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến, Hội
quán Quảng Đông. Tham gia trò chơi dân gian Hát Bài Chòi rất
vui nhộn, may mắn hơn Quý khách nhận quà lưu niệm và thả
đèn hoa đăng cầu may mắn. Tham quan mua sắm Lụa Tơ Tằm
nổi tiếng Hội An. Thưởng thức đặc sản Ẩm Thực Xứ Quảng.
(chi phí tự túc). Tự do khám phá Ẩm Thực Xứ Quảng, thưởng
thức cảnh Hội An lung linh về đêm. (VIPTOUR) (*)
Buổi tối: Đoàn về Đà Nẵng nghỉ ngơi tại khách sạn. Tự do khám
phá Đà Nẵng về đêm.

NGÀY 3: TẮM BIỂN - KDL BÀ NÀ HILLS - MUA SẮM
HỒ CHÍ MINH (Buffet sáng, ăn chiều nhẹ).

Buổi sáng: Dùng buffet tại nhà hàng khách sạn, xe đưa đoàn
đi tắm biển tự do vui chơi. Đến giờ hẹn, quý khách làm thủ tục trả
phòng khách sạn. Xe và HDV đưa đoàn đến tham quan khu du
lịch BÀ NÀ HILLS (VIPTOUR) (*): Tham quan Khu làng Pháp
đẹp và lãng mạn như trong truyện cổ tích, Vườn Hoa Tình Yêu,
Hầm rượu, bảo tàng Sáp, Fantasy Park là khu vui chơi giải trí trên
Bà Nà Hill. Bước vào Fantasy Park, bạn sẽ thấy giống như mình
đang lạc vào thế giới thần tiên trong truyện cổ tích, với những
khu rừng Thần Tiên, công viên khủng long… hay thử thách lòng
dũng cảm của mình bằng cách chinh phục những trò chơi như
Tháp Tự Do và hơn 90 trò chơi miễn phí khác, còn có rạp chiếu
phim 2D, 3D và 5D vô cùng hiện đại. tham quan CÂY CẦU VÀNG
trên đỉnh Bà Nà, đang là địa điểm check in chụp hình nổi tiếng
nhất của Bà Nà hills hiện nay, sức hấp dẫn của cây cầu Vàng Đà
Nẵng ngày càng lớn, không chỉ ở Việt Nam mà còn thu hút nhiều
sự chú ý từ cư dân mạng quốc tế….Quý khách tự do thưởng thức
ẩm thực đa sắc tộc tại BÀ NÀ HILLS (chi phí tự túc). Trải nghiệm
Thiên đường Châu Âu của Miền Trung trọn ngày với nhiều cung
bậc cảm xúc, lưu lại những cảnh đẹp hòa trộn giữa thiên nhiên
hùng vĩ và bàn tay trí óc con người, khám phá Hầm rượu, Nhà
hàng phong cách Tây âu, Ẩm thực đa sắc tộc tại BÀ NÀ HILLS.
Buổi Chiều: Đến giờ hẹn, HDV đưa Qúy khách xuống cáp, trở về
thành phố Đà Nẵng. Xe và HDV đưa đoàn đi mua sắm đặc sản
Đà Nẵng. Ăn nhẹ đặc sản Đà Nẵng. Xe và HDV Đưa đoàn ra
sân bay Đà Nẵng đáp chuyến bay về Hồ Chí Minh, kết thúc chương
trình tham quan - hẹn gặp lại.
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ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:
Vé máy bay khứ hồi hãng Vietnam airline/Jetstar/Vietjet + Miễn phí 7kg
hành lý xách tay/khách + 2kg hành lý ký gửi
Vận chuyển xe đời mới, phục vụ du lịch chuyên nghiệp suốt tuyến
Khách sạn 4SAO : Seventeen Saloon, Kay, Crytal, Vivian, Phương Đông...
Ăn sáng buffet tại khách sạn và ăn chính theo thực đơn VN và đặc sản
địa phương.
Tiêu chuẩn 2 khách/phòng, 3 khách/phòng.
Chi phí vào các điểm tham quan bao gồm trong chương trình
Hướng dẫn viên thuyết minh chuyên nghiệp, kinh nghiệm
Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tới 30.000.000VNĐ/trường hợp
Khăn lạnh và nước uống 01 chai 500ml/khách/ngày, Y tế, nón du lịch

Tiền bồi dưỡng hướng dẫn viên và tài xế tại địa phương theo quy định:
200.000 VNĐ/3ngày/khách
Chương trình VIP tour / Da Nang by night/ Vé các trò chơi trên Bà Nà Hill
Các chi phí cá nhân (phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, khuân
vác hành lý).
Các chi phí phát sinh nếu tour bị hủy trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai,
thời tiết, đình công, công ty sẽ không bồi hoàn các khoản chi phí phát sinh ngoài
chương trình. Vì mục đích & trách nhiệm an toàn, Công ty chỉ tổ chức tour du lịch
tham quan thuần túy, nếu khách tự ý tách & bỏ đoàn, không đi theo tour trong
những ngày tham quan sẽ đóng thêm 500.000 VNĐ khách/ngày.

Sau khi đăng ký tour thanh toán 50% tiền cọc
Nếu hủy tour sau khi đăng ký thì sẽ mất 50% tiền cọc
* Trước 30 ngày khởi hành: Chịu phạt 50% tiền tour.
* Trước 25 ngày khởi hành: Chịu phạt 75% tiền tour.
* Trước 15 ngày khởi hành: Chịu phạt 100% tiền tour.
Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến nhận tiền trong vòng 10 ngày kể
từ ngày kết thúc tour Chúng tôi chỉ thanh toán trong khỏang thời gian nói trên
Quý khách có thể chuyển đổi ngày tour 01 lần nếu hủy tour trước 2 ngày
khởi hành
Trường hợp hủy tour do không đủ khách khởi hành thì Viettourist chủ
động thông báo cho quý khách trước từ 24 đến 48h khởi hành. Và sự cố
khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe lửa, máy bay hoãn
/hủy chuyến, Cty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi
phí nào khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng
của tour đó

TOUR VIP:
Tùy theo nhu cầu riêng của từng gia đình quý khách có thể đăng kí
Vip tour bao gồm: Vé vào cổng Thăm quan Đại Nội Huế + Du thuyền
sông Hàn + Vé tham quan và thưởng thức ẩm thực truyền thống Phố
Cổ Hội An + Vé Cáp Treo và các chương trình vui chơi giải trí tại Bà
Nà Hills. Người lớn: 1.300.000vnd /khách. (Trẻ em dưới 1m3:
800.000vnd/ khách. Dưới 2t miễn phí)

Chương trình Tour có thể thay đổi trật tự các điểm tham quan do các yếu tố khách quan, Nhưng vẫn cam kết tham quan đầy đủ chương trình.

