
 

 

TOUR ĐÀ NẴNG – BIỂN MỸ KHÊ 

HỘI AN – BÀ NÀ HILL 
 

 

 
 

 

Sáng: Hướng dẫn viên của công ty đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất hỗ trợ làm thủ tục 

lên máy bay để đi Đà Nẵng trên chuyến bay VJ622 07:00. Đến Đà Nẵng, quý khách làm thủ tục 

nhận hành lý xe và HDV đoán quý khách dùng bữa sáng tại nhà hàng và bắt đầu tham quan: 

 BÁN ĐẢO SƠN TRÀ được ví như một viên ngọc quý mà 

thiên nhiên đất trời đã mang đến cho thanh phố Đà Nẵng. 

Sơn Trà sở không khí trong lành, mát mẻ, cùng với hệ sinh 

thái động thực vật đa dạng, đã làm nên sức hút rất lớn cho 

nơi này. Tại đây, du khách có thể khám phá những điểm 

đến tuyệt đẹp như Chùa Linh Ưng, đỉnh Bàn Cờ, Bãi 

Obama …. 

 VIẾNG CHÙA LINH ỨNG được xem là cõi Phật giữa chốn 

trần gian. Nơi có tượng Quan Âm cao nhất Việt Nam, được xem là một trong “Tứ Trấn Đà 

thành” 

Trưa: Xe đưa đoàn đến nhà hàng dùng cơm trưa với món đặc sản “Bánh Tráng Cuốn Thịt 

Heo”. Sau đó đoàn khởi hành về  khách sạn  nhận phòng, nghỉ ngơi. Đến giờ hẹn đoàn khởi 

hành đi tham quan: 

 NGŨ HÀNH SƠN - LÀNG NGHỀ ĐIÊU KHẮC ĐÁ NON NƯỚC với các pho tượng bằng đá 

được điêu khắc dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân nơi đây.  

 HỘI AN nơi mà cuộc sống cứ bình lặng, nơi mà dường như dòng chảy vô tình của thời 

gian chẳng thể nào vùi lấp đi cái không khí cổ xưa. Những mái ngói cũ phủ đầy rêu 

phong, những con đường ngập trong sắc đỏ của đèn lồng, những bức hoành phi được 

chạm trổ tinh vi, tất cả như đưa ta về với một thế giới của vài trăm năm trước. Tại đây, 

 KHÁM PHÁ BÀ NÀ HILL 

 THAM QUAN NGŨ HÀNH SƠN, HỘI AN 

 THƯỞNG THỨC HẢI SẢN TƯƠI NGON 

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần 
                          LỄ 29 .30/04 

Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm 
Phương tiện: Máy Bay + Ô tô 

NGÀY 1 :  SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG –   HỘI AN 
Sáng  Trưa  Tối 
   



 

 

du khách bách bộ tham quan Phố Cổ với: Chùa Cầu Nhật Bản, Nhà Cổ hàng trăm năm 

tuổi, Hội Quán Phước Kiến & Xưởng thủ công mỹ nghệ…….  

Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Xe đưa đoàn về lại Đà Nẵng, nghỉ đêm, tự do tham quan, 

ngắm cầu quay sông Hàn.  
 

 

Sáng: Quý khách dùng bữa điểm tâm sáng tại nhà hàng. Sau đó xe sẽ đưa đoàn đi tham quan:  

CHƯƠNG TRÌNH : KHÁM PHÁ BÀ NÀ HILL 

(CHI PHÍ CHƯA BAO GỒM TỪ 1.190.000VNĐ/KHÁCH) 

 THAM QUAN KDL BÀ NÀ - NÚI CHÚA nơi có những khoảnh khoắc giao mùa bất ngờ 

Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một ngày. Qúy khách sẽ tận hưởng cảm giác bồng bền khi 

ngồi trên Cabin lơ lững giữa chừng mây.  

 VIẾNG CHÙA LINH ỨNG VỚI TƯỢNG PHẬT THÍCH CA cao 27m, viếng đền thờ Bà Chúa 

Mẫu Thượng Ngàn.  

 CÔNG VIÊN FANTASY PARK với các trò chơi phiêu lưu mới lạ như: Vòng Quay Tình Yêu, 

Phi Công Skiver, Đường Đua Lửa, Ngôi Nhà Ma và Khu trưng bày hơn 40 tượng sáp 

những nhân vật nổi tiếng trên thế giới… 

 BẢO TÀNG SÁP (tự túc từ : 100.000đ) một trong những điểm nổi bật tại KDL Bà Nà là 

nơi tạc những bức tượng sáp của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới, rất thú vị. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng của KDL Bà Nà với menu buffet cơm Việt Nam  

(nếu quý Khách có tham gia gói tham quan Bà Nà) 

Đoàn tiếp tục hành trình tham quan và khám phá Bà Nà: Núi Chúa, Biệt thự cổ, Thác Cầu 

Vồng, suối Nai, Miếu Bà, đồi Vọng Nguyệt, Biệt thự Hoàng Lan…. 

Chiều: Đoàn di chuyển xuống cáp treo, xe đưa đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi. Đến giờ hẹn xe 

đưa đoàn đến nhà hàng dùng cơm tối. Tự do ngắm cảnh Đà Thành về đêm, tự do dạo phố biển.  

Nghỉ đêm tại Đà Nẵng . 
 

NGÀY 3: ĐÀ NẴNG – NÚI NGŨ HÀNH SƠN – TIỄN KHÁCH 
Sáng  Trưa  Tối 

  0 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng, tự do nghỉ ngơi, tắm biển tắm hồ bơi tại khách sạn 

Trưa: Đoàn trả phòng, di chuyển đến nhà hàng dùng cơm trưa. Check in chụp hình tại: 

 CẦU TÌNH YÊU được lấy cảm hứng từ những cây cầu tình yêu nổi tiếng trên thế giới 

như: Ý, Pháp, Nga, Đức. Đây là nơi minh chứng, ước hẹn cho các đôi lứa, ý nghĩa của ổ 

khóa tình yêu thể hiện một tình yêu bền chặt, vĩnh cửu. Chính vì vậy, cây cầu là địa điểm 

du lịch Đà Nẵng phù hợp cho các cặp đôi.  

 TƯỢNG ĐÀI CÁ CHÉP HOÁ RỒNG là biểu tượng tâm linh của người Việt, thể hiện sự 

may mắn, thành công. Đồng thời cũng chỉ những người có phẩm chất kiên cường, bển bỉ, 

khát khao vươn lên trong cuộc sống.  

NGÀY 2: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILLS 
Sáng  Trưa  Tối 

 0  



 

 

15:00 Xe và HDV đưa quý khách ra sân bay Đà Nẵng làm thủ tục bay về Hồ Chí Minh, trên 

chuyến bay VJ633 17:40. Kết thúc hành trình tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm. Hướng dẫn 

viên công ty  Pegas Vietnam Travel chia tay chúc sức khỏe, tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. 

---o0o--- 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYỂN THAM QUAN BỔ ÍCH – THÚ VỊ 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM:   

VẬN CHUYỂN: Xe du lịch từ 16 chỗ đến 45 chỗ đời mới máy lạnh, tivi, ghế bật. 

VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI: HCM – Đà Nẵng – HCM (Hãng VietJet air bao gồm 7kg hành lý xách 

tay và 20 ký hành lý ký gửi). 

TIÊU CHUẨN TRÊN  TOUR  4*: LUXTERY,… hoặc tương đương 

Tiêu chuẩn 2, 3 khách/phòng. Tiện nghi: tivi, nước nóng, vệ sinh… 

ĂN UỐNG:  

+ Ăn sáng: Tại các nhà hàng khách sạn (3 bữa) 

+ Ăn trưa, tối: tại các bữa tại nhà hàng địa phương hợp vệ sinh (4 bữa). 

HDV: Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ  tham quan suót tuyến. 

BẢO HIỂM: Bảo hiểm du lịch theo quy định  

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ) 

( GIÁ TOUR ĐÃ CÓ VÉ MÁY BAY – VIETJET AIR) 

Lịch Khởi Hành 

Người Lớn   

Từ 10 tuổi trở 

lên 

Trẻ Em 

Từ 05 dưới 

10 tuổi 

Trẻ Em 

Từ 2  dưới 

05 tuổi 

Phụ Thu 

Phòng Đơn 

( 1 người ở 1 phòng) 

07.14.21/04 4.990.000 4.290.000 3.290.000 800.000 

29/04 – 01/05 

30/04 – 02/05 
7.990.000 7.090.000 4.990.000 1.200.000 

12.19.26/05 

02.09.16.23.30/06 

07.14.21.28/07 

04.11.18/08 

01.08.15/09 

5.990.000 5.290.000 3.990.000 1.000.000 

  PHỤ THU NÂNG CHUẨN KHÁCH SẠN 

/1 Khách/ 1 tour (ngày thường) 
KHÁCH SẠN 5* 2.200.000 

Em bé dưới 2 tuổi: 500.000 vnd/Bé (phí đi máy bay) 

Phụ thu ngoại quốc 500,000 vnd/ khách 

CHUYẾN BAY THAM KHẢO: VIETJET (ĐÃ BAO GỒM 7KG XÁCH TAY + 20KG KÝ GỬI) 

ĐI: VJ622 SGNDAD 07:00 – 08:25   +    VỀ: VJ633 DADSGN 17:40 – 19:05 



 

 

THAM QUAN: Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương trình. 

QUÀ TẶNG: Nón du lịch  Pegas Vietnam Travel, Nước đóng chai.  

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:   

Tiền TIP cho HDV + Tài xế địa phương 

Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar,… 

TIỀN THUẾ VAT 10% 

Vé Cáp Treo Bà Nà Hill (có ăn Buffet trưa ) tham khảo từ 1.190.000/ khách.  

Giá vé trẻ em (1m - <1.4m): tham khảo từ 910.000/ bé 
 

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CHUẨN BỊ GIẤY TỜ TÙY THÂN ĐỂ ĐI MÁY BAY: 

Người từ 14 tuổi trở lên phải có: Chứng minh nhân dân gốc hoặc hộ chiếu gốc hoăc bằng lái xe 

gốc, còn mới, còn hạn sử dụng. 

Trẻ em dưới 14 tuổi phải có: giấy khai sinh bản gốc hoặc hộ chiếu gốc. 

Những giấy tờ cá nhân của khách hàng (CMND hoặc Passport) thuộc về trách nhiệm của khách 

hàng. Mọi vấn đề như hình ảnh, thông tin giấy tờ trong bản gốc bị mờ, không rõ ràng; Passport, 

CMND hết hạn,… không đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Du Lịch Pegas Vietnam Travel 

sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả bất cứ chi phí phát sinh nào. 

QUY ĐỊNH TRẺ EM: 

 Dưới 05 tuổi: Sử dụng dịch vụ chung với người lớn. Chi phí phát sinh trên tour gia đình 

tự chi trả. Hai người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ. Nếu có trẻ thứ hai đi kèm, vui lòng 

tính giá  áp dụng như trẻ từ 5- đến 10 tuổi. 

 Từ 05 – dưới 10 tuổi: ngủ ghép với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ 

trẻ thứ hai tính giá áp dụng như người lớn 

 Từ 10 tuổi trở lên: giá tour như người lớn. 
 

ĐIỀU KIỆN  HỦY TOUR: (Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)   

 Nếu hủy tour, quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau :  

 Hủy tour sau khi đăng kí:             75% giá tour trọn gói  

 Trước ngày đi 20 Ngày:           90% giá tour trọn gói 

 Trước ngày đi 0-19 ngày:  100% giá tour trọn gói 

 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin 

nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Pegas Vietnam Travel sẽ có trách nhiệm nhận khách 

đăng ký cho đủ đoàn (10 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu 

số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi 

hành 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền đã đặt cọc 

tour. 

 Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, lũ lụt, dịch 

bệnh… Tuỳ theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty Du Lịch 

sẽ chủ động thông báo cho khách hàng sự thay đổi như sau: huỷ hoặc thay thế bằng một 



 

 

chương trình mới với chi phí tương đương chương trình tham quan trước đó. Trong trường 

hợp chương trình mới có phát sinh thì Khách hàng sẽ thanh toán khoản phát sinh này. Tuy 

nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các 

tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.… 

 Đối với sự thay đổi lịch trình, giờ bay do lỗi của hãng hàng không, tàu hoả, tàu thuỷ, Pegas 

Vietnam Travel sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh nào do lỗi trên như: phát sinh 

bữa ăn, nhà hàng, khách sạn, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên, …. 

** Lưu ý:  

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn 

đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00  

 ( Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có phòng 

trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong thời gian chờ 

đợi). 

 


