
 

 

 

 

BẢNG GIÁ VÀ LỊCH KHỞI HÀNH TOUR GHÉP TĐMT 2019 

KHỞI HÀNH THƯỜNG XUYÊN-CỐ ĐỊNH 
 Thời gian áp dụng: 01/01/2019 đến 31/12/2019 

 

Mã 

Tour 
Chƣơng trình 

Khởi 

hành 

Giá thanh toán (ĐVT:1.000đồng/khách) 

Giá Tour chƣa bao gồm cáp treo Bà Nà và 

Cù Lao Chàm. Quý khách có thể chọn lựa Option 

Núi Thần Tài hoặc Rừng Dừa Bảy Mẫu 

 K/sạn 3 sao K/sạn 4 sao 

  VN/VK QT VN/VK QT 

GR09 

4N/3Đ 

ĐN - Sơn Trà - Bà 

Nà/Thần Tài -Cù Lao 

Chàm/Rừng Dừa - Hội 

An 

Thứ Năm,    

Thứ Bảy 
  2.350 2.750 3.100 3.500 

GR10 

3N/2Đ 

ĐN - Sơn Trà - Bà 

Nà/Thần Tài - Cù Lao 

Chàm/Rừng Dừa - Hội 

An 

Thứ Năm, 

Thứ Bảy 
  2.050 2.450 2.600 3.000 

GR11 

3N/2Đ 

ĐN - Bà Nà/Thần Tài - 

Cù Lao Chàm/Rừng 

Dừa - Hội An 

Thứ Sáu, 

Chủ Nhật 
  2.050 2.450 2.600 3.000 

* Thông tin nhân viên phụ trách Tours ghép đoàn: 

 Mr Phụng : 0905187802 | Email: info@greentour.vn  

 Hotline: 0236 7305252 - 19006854 

 www.greentour.com.vn – www.thuexedanang.biz  
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GR09:    THIÊN ĐƢỜNG MIỀN TRUNG GHÉP ĐOÀN 2019 

ĐN– SƠN TRÀ - BÀ NÀ/THẦN TÀI - CÙ LAO CHÀM/RỪNG 
DỪA - HỘI AN 

 

(4ngày/3đêm, khởi hành vào thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần) 

* Áp dụng:01/01/2019 đến 31/12/2019 
 

 
 

 

Ngày 01:  ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ            (Ăn trƣa, ăn tối) 

Sáng-Trƣa: Xe & HDV đón quý khách tại Ga và sân bay Đà Nẵng (từ 06h00 đến 13h00, sau thời 

gian này vui lòng tự túc nhập đoàn) đưa đi dùng bữa trưa với đặc sản nổi tiếng Đà Nẵng 

“Bánh tráng thịt heo 2 đầu da & Mỳ Quảng”.  Nhận phòng K/sạn nghỉ ngơi. 

- Chiều Khởi hành đi Bán Đảo Sơn Trà thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng trên cao. Xe đưa 

quý khách dọc theo triền núi Đông Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển Đà Nẵng, 

viếng Linh Ứng Tự - nơi có tượng Phật Bà 65m cao nhất Việt Nam  và tắm biển Mỹ Khê. 

- Tối:   Ăn tối nhà hàng. Quý khách ngồi thuyền trên sông Hàn (Chi phí tự túc) ngắm thành phố Đà  

Nẵng lung linh về đêm với hàng loạt cây Cầu độc đáo và nổi tiếng hoặc tự do dạo chơi khu bờ 

Đông Sông Hàn với các điểm nhấn như tượng Cá chép hóa Rồng, Cầu tình yêu…, xem cầu Rồng 

phun Lửa và Nước (Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần). 

Ngày 02:  ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ/NÚI THẦN TÀI – ĐÀ NẴNG  (Ăn sáng, ăn trƣa, ăn tối) 

- Sáng: Điểm tâm. Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 2 Option dưới đây: 

Option 1: Khởi hành đi khu du lịch Bà Nà Hill (Tự túc chi phí vé cáp treo theo giá quy định của Sun 

Group), 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.  

- Trƣa: Ăn trưa Buffet tại Bà Nà. 

- Chiều:Tiếp tục tham quan Làng Pháp và khu vui chơi đ ng 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 Núi Thần Tài (Tự túc chi 

phí 550.000đ/khách). Xe điện đưa quý khách đến với khu vực hồ bơi tập trung để thư gi n 

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).  

- Trƣa: Ăn trưa Buffet tại Núi Thần Tài 

- 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). Tiếp tục vui chơi tại công viên 

nước. Khởi hành về lại khách sạn, tự do tắm biển Mỹ Khê. 

- Tối:     Ăn tối nhà hàng. Ngủ KS tại Đà Nẵng. 

Ngày 03: ĐÀ NẴNG - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU – HỘI AN    (Ăn sáng, ăn trƣa 

Option, ăn tối) 

- Sáng: Điểm tâm. 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 (Tự 

túc chi phí 550.000đ/khách đã bao gồm ăn trƣa), 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 b o của ngư dân, Khu dân cư & các lăng miếu cổ. 

- Trƣa: Ăn trưa nhà hàng tại Cù Lao Chàm. 

- Chiều: Tiếp tục thăm khu bảo tồn biển tại b i Bắc, hòn Dài và tham gia các hoạt động lặn biển 

(Snokelling). Về lại Hội An tham quan Phố Cổ Hội An.  

- Tối: Ăn tối nhà hàng. Xe đưa quý khách về lại Đà Nẵng. Ngủ KS tại Đà Nẵng. 

Option 2:Khởi hành lúc 10h00 đi tham quan khu du lịch sinh thái Rừng dừa Bảy Mẫu (Tự túc chi 

phí 500.000đ/khách đã bao gồm ăn trƣa). Dùng cơm trưa, 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. Xe đưa quý khách về lại Đà Nẵng. Ngủ KS tại Đà Nẵng. 

Ngày 04: ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN - Tiễn khách    (Ăn sáng, ăn trƣa) 

- Sáng: Điểm tâm. Khởi hành đi tham quan Ngũ Hành Sơn. Mua sắm tại Siêu Thị Đặc Sản Miền 

Trung. 

- Trƣa:Ăn trưa nhà hàng. 

- Chiều:Tiễn khách sân bay Đà Nẵng (Tất cả chuyến bay từ 14h00 đến 23h00). Chào thân ái.  Kết 

thúc chương trình. 

 

* GIÁ TOUR:NGỦ KS 3 SAO & 4 SAO. Giá Net  
  Ngủ KS 3 sao:  

- Khách Việt Nam/Việt Kiều: (Phụ thu phòng đơn: 750.000đ/khách). 

- Khách Quốc Tế: (Phụ thu phòng đơn: 750.000đ/khách) (Có HDV tiếng Anh đi kèm) 



 

 

 

Ngủ KS 4 sao:  

- Khách Việt Nam/Việt Kiều: (Phụ thu phòng đơn: 1.300.000đ/khách). 

- Khách Quốc Tế: (Phụ thu phòng đơn: 1.300.000đ/khách) (Có HDV tiếng Anh đi kèm) 

* TÊN KHÁCH SẠN 3 SAO, 4 SAO HOẶC TƢƠNG ĐƢƠNG: 

Địa phƣơng Khách sạn 3 sao Khách sạn 4 sao 

Đà Nẵng 
Ocean Haven, Toàn Thắng, Sông 

Đà, Golden Star, Bay Sydney... 
Mường Thanh, Danaciti, Seven 

Sea, Như Minh Plaza, Grand 

Sea, Sông Hàn, Eden... 
* PHỤC VỤ ĐOÀN:  
1. Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình. 

(16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách của mỗi tour) 

2. Ngủ 2khách/phòng khách sạn tiện nghi 3 sao hoặc 4 sao :hệ thống máy nƣớc nóng lạnh, ĐT, phòng tắm 

riêng, phòng 2-3 ngƣời…  Trường hợp đi 1 người phải phụ thu phòng đơn 

3. Ăn các bữa theo tour: 03 bữa sáng buffet + 02 bữa trưa + 03 bữa tối tiêu chuẩn 120.000đ/suất + 01 bữa trưa 

trong Option do khách chọn + 1 bữa trưa Buffet Bà Nà hoặc Núi Thần Tài. 

4. Vé tham quan các điểm. 

5. Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình. 

6. Phục vụ 02nước0.5l/khách /ngày. 

7. Bảo hiểm du lịch. 

8. Tặng mũ với thương hiệu: “Tour Miền Trung” 

 

 

* KHÔNG BAO GỒM:  

1. Chi phí cá nhân, thức uống tự gọi trong các bữa ăn,..  

2. Vé tham quan Vòng Quay Mặt Trời, vé Du thuyền Sông Hàn, vé tham quan Bà Nà. 

3. Option Núi Thần Tài  

4. Option Cù Lao Chàm (Bao gồm ăn trưa) 

5. Option Rừng Dừa Bảy Mẫu (Bao gồm ăn trưa) 

6. Vé máy bay/tàu/ô tô khứ hồi 

Giá tour trẻ em  

Trẻ em 1 - 4 tuổi: Free Gia đình tự lo ăn uống, chỗ ngủ cho bé. Nếu phát sinh chi phí cáp treo Bà Nà bố 

mẹ tự thanh toán trực tiếp. 

Trẻ em 5 - 9 tuổi 50% Ăn suất riêng 50% và ngủ chung với bố mẹ. Vé cáp treo Bà Nà thanh toán theo 

chiều cao quy định của Sun Group 

Trẻ em từ 10 tuổi 100% Tiêu chuẩn như người lớn 

 

* Ghi chú: 
1. Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, giới tính, quốc tịch, số điện thoại liên lạc của 

khách, ký hiệu Chuyến bay, Tàu ngày đi và về để chuẩn bị hồ sơ đoàn tham quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CODE GR09: 

DANANG – SON TRA PENINSULA - BA NA HILLS  
- CHAM ISLAND - HOI AN ANCIENT TOWN 

(4days/3nights - departure every Thursday and Sartuday) 
 

 

 

 

 

 

Day 01:  DANANG(L/D) 

Arrival in Danang. Pick-up guests (7:00 am to 1:00 pm, after that time, please take part in group on 

your own) for lunch - enjoying the Danang local food and check-in hotel. Cross the Thuan Phuoc Bridge to 

visit Son Tra Peninsula  named as Monkey Moutain. Drive around the Son Tra peninsula to admire the beauty 

of the whole city below . Visit Linh Ung Pagoda and enjoying swiming at My Khe beach- classified as one of 

the most attractive beaches on earth. Take a cruise on Han River (not including) to enjoy Da Nang beauty by 

night or enjoy the Dragon Bridge breathes fire each Saturday and Sunday night. Overnight in Da Nang 
Day 02:  BA NA HILLS (B/L/D) 

Breakfast. Visit Non Nuoc stone carving village. Lunch at restaurant. Continue to visit Ba Na Hills 

(Not including Ba Na cable Fees) -wellknown as the second Đà Lạt or Sa Pa in the Central of Viet Nam with 

the longest telpher (6000 m) in the world where you’ll enjoy the wonderful season changes in same day.  Visit 

the Le Jardin, old wineries, remains of French Villas and Linh Ung pagoda with 27m high Buddha statue. 

Leave Le Jardin for the second cable car station to visit the top of mountain and see the remains of old villas.  

Have dinner at restaurant. Visit Sun Wheel (not including) and Free enjoying Da Nang beauty by night or 

enjoy the Dragon Bridge breathes fire each Saturday and Sunday night.  Overnight in Da Nang 

Day 03:  CHAM ISLAND/GALINA – HOI AN ANCIENT  (B/L/D) 

Breakfast. There are 2 options: 

Option 1: Visit Cham island(Not including – 550.000VND/pax with lunch). Embark on a motorboat 

and start a fanstastic trip to discover the  beautiful sight of Cua Dai beach. Arrive in Cham Island at Bai Lang 

Pier. From here you will start the journey to discover Cham Island, beginning with Sa Huynh Museum, Cham 

island Sea Conservation Area, Hai Tang pagoda and finally Tan Hiep Sea food market for shopping. Having 

lunch. Time for relaxing, taking photos and Snokelling. 

Option 2: Enjoy Galina mud bath and spa (Not including – 420.000VND/pax with lunch). This 

option applies in bad weather situation. 

In the afternoon, Visit Hoi An ancient town. Have dinner. Transfer to Da Nang to explore “Carp turn into 

Dragon” statue. Acommodation in Da Nang. 

Day 04:  DA NANG- MARBLE MOUTAIN- SEND OFF (B/L) 

 Breakfast. Visit Marble Moutain and shopping. Have a lunch. Leisure time until transfer to Da Nang 

Airport(14:00-23:00) for departure flight. End trip. 

 

 



 

 

 

* Services included:  
1. New air-con vehicles. 

2. Accommodation: twin sharing basic at above hotels. 

3. Full board meals (Breakfasts at hotel & set menus for lunch and dinner restaurants). 

4. Entrance fees. 

5. Speed Boat.  

6. Speaking guide. 

7. Water on bus (02 bottles/day/pax). 

8. Tourism assurane. 

 

GR10:    THIÊN ĐƢỜNG MIỀN TRUNG GHÉP ĐOÀN 2019 

ĐN– SƠN TRÀ - BÀ NÀ - CÙ LAO CHÀM/NÚI THẦN TÀI– HỘI 

AN 
(3ngày/2đêm, khởi hành vào thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần) 

* Áp dụng:01/01/2019 đến 31/12/2019 

 

 
 

 

Ngày 01:  ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ           (Ăn trƣa, ăn tối) 

- Trƣa:  Xe & HDV đón quý khách tại Ga và sân bay Đà Nẵng (từ 07h00 đến 13h00, sau thời 

gian này vui lòng tự túc nhập đoàn) đưa đi dùng bữa trưa với đặc sản nổi tiếng Đà Nẵng 

“Bánh tráng thịt heo 2 đầu da & Mỳ Quảng”.  Nhận phòng K/sạn nghỉ ngơi. 

- Chiều:Khởi hành đi Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Mountain) quay một vòng quanh Bán Đảo để 

thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng trên cao. Xe đưa quý khách dọc theo triền núi 

Đông Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển Đà Nẵng, viếng Linh Ứng Tự - nơi 

có tượng Phật Bà 65m cao nhất Việt Nam  và tắm biển Mỹ Khê. 

- Tối:   Ăn tối nhà hàng. Quý khách ngồi thuyền trên sông Hàn (Chi phí tự túc) ngắm thành phố Đà  

Nẵng lung linh về đêm với hàng loạt cây Cầu độc đáo và nổi tiếng hoặc tự do dạo chơi khu bờ 

Đông Sông Hàn với các điểm nhấn như tượng Cá chép hóa Rồng, Cầu tình yêu…, xem cầu Rồng 

phun Lửa và Nước (Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần). 

Ngày 02: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ –  ĐÀ NẴNG          (Ăn sáng, ăn trƣa, ăn tối) 

- Sáng: Điểm tâm. Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 2 Option dưới đây: 

Option 1: Khởi hành đi khu du lịch Bà Nà Hill (Tự túc chi phí vé cáp treo theo giá quy định của Sun 

Group), 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.  

- Trƣa: Ăn trưa Buffet tại Bà Nà. 

- Chiều:Tiếp tục tham quan Làng Pháp và khu vui chơi đ ng 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: Khởi hành đi công viên Suối Khoáng Nóng Thần Tài (Tự túc chi phí 550.000đ/khách). 

Xe điện đưa quý khách đến với khu vực hồ bơi tập trung để thư gi n 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).  

- Trƣa: Ăn trưa Buffet tại Núi Thần Tài 

- 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). Tiếp tục vui chơi tại công viên 

nước. Khởi hành về lại khách sạn, tự do tắm biển Mỹ Khê. 

- Tối:     Ăn tối nhà hàng. Ngủ KS tại Đà Nẵng. 

Ngày 03: ĐN - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU – HỘI AN – ĐN (Ăn sáng, ăn trƣa 

Option, ăn tối) 

- Sáng: Điểm tâm. 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 (Tự 

túc chi phí 550.000đ/khách đã bao gồm ăn trƣa), 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 b o của ngư dân, Khu dân cư & các lăng miếu cổ. 

- Trƣa: Ăn trưa nhà hàng tại Cù Lao Chàm. 

- Chiều:Tiếp tục thăm khu bảo tồn biển tại b i Bắc, hòn Dài và tham gia các hoạt động lặn biển 

(Snokelling). Khởi hành vào Hội An tham quan Phố Cổ. 

Option 2:Khởi hành lúc 10h00 đi tham quan khu du lịch sinh thái Rừng dừa Bảy Mẫu (Tự túc chi 

phí 500.000đ/khách đã bao gồm ăn trƣa).  

- Trƣa: 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. Tiễn khách sân bay Đà Nẵng chuyến bay từ 21h00 trở đi. Kết 

thúc chương trình.  

 

* GIÁ TOUR:NGỦ KS 3 SAO & 4 SAO. Giá Net  

  Ngủ KS 3 sao:  

- Khách Việt Nam/Việt Kiều:(Phụ thu phòng đơn: 500.000đ/khách). 

- Khách Quốc Tế: (Phụ thu phòng đơn: 500.000đ/khách) (Có HDV tiếng Anh đi kèm) 

Ngủ KS 4 sao:  
- Khách Việt Nam/Việt Kiều: (Phụ thu phòng đơn: 900.000đ/khách). 



 

 

 

- Khách Quốc Tế: (Phụ thu phòng đơn: 900.000đ/khách) (Có HDV tiếng Anh đi kèm) 

* TÊN KHÁCH SẠN 3 SAO, 4 SAO HOẶC TƢƠNG ĐƢƠNG: 

Địa phƣơng Khách sạn 3 sao Khách sạn 4 sao 

Đà Nẵng 
Ocean Haven, Toàn Thắng, Sông 

Đà, Golden Star, Bay Sydney... 
Mường Thanh, Danaciti, Seven 

Sea, Như Minh Plaza, Grand 

Sea, Eden, Sông Hàn... 
 

* PHỤC VỤ ĐOÀN:  
1. Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình. 

2. (16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách của mỗi tour) 

3. Ngủ 2khách/phòng khách sạn tiện nghi 3 sao hoặc 4 sao :hệ thống máy nƣớc nóng lạnh, ĐT, phòng tắm 

riêng, phòng 2-3 ngƣời…  Trường hợp đi 1 người phải phụ thu phòng đơn 

4. Ăn các bữa theo tour: 02 bữa sáng buffet + 01 bữa trưa + 03 bữa tối tiêu chuẩn 120.000đ/suất + 01 bữa trưa 

trong Option do khách chọn + 1 bữa trưa Buffet tại Bà Nà hoặc Núi Thần Tài. 

5. Vé tham quan các điểm. 

6. Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình. 

7. Phục vụ 02nước0.5l/khách /ngày. 

8. Bảo hiểm du lịch. 

9. Tặng mũ với thương hiệu “Tour Miền Trung” 

 

 

* KHÔNG BAO GỒM:  

1. Chi phí cá nhân, thức uống tự gọi trong các bữa ăn,..  

2. Vé tham quan Vòng Quay Mặt Trời, Vé Du thuyền Sông Hàn, vé tham quan Bà Nà. 

3. Option Núi Thần Tài 

4. Option Cù Lao Chàm 

5. Option Dừng Dừa Bảy Mẫu 

6. Vé máy bay/tàu/ô tô khứ hồi: SGN/HAN/NHA-DAD/HUI-SGN/HAN/NHA. 

Giá tour trẻ em  

Trẻ em 1 - 4 tuổi: Free Gia đình tự lo ăn uống, chỗ ngủ cho bé. Nếu phát sinh chi phí cáp treo Bà Nà bố 

mẹ tự thanh toán trực tiếp (Trẻ em dưới 1 m miễn phí) 

Trẻ em 5 - 9 tuổi 50% Ăn suất riêng 50% và ngủ chung với bố mẹ. Vé cáp treo Bà Nà thanh toán theo 

chiều cao quy định của Sun Group  

Trẻ em từ 10 tuổi 100% Tiêu chuẩn như người lớn 

 

* Ghi chú: 
Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, giới tính, quốc tịch, số điện thoại liên lạc của 

khách, ký hiệu Chuyến bay, Tàu ngày đi và về để chuẩn bị hồ sơ đoàn tham quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CODE GR10: 

DANANG – SON TRA PENINSULA - BA NA HILLS  
- CHAM ISLAND - HOI AN ANCIENT TOWN 

(4days/3nights - departure every Thursday and Sartuday) 

 

 

 
 

 

 

Day 01:  DANANG(L/D) 

 Arrival in Danang. Pick-up guests (7:00 am to 1:00 pm, after that time, please take part in group on your 

own) for lunch - enjoying the Danang local food and check-in hotel. Cross the Thuan Phuoc Bridge to visit Son Tra 

Peninsula  named as Monkey Moutain. Drive around the Son Tra peninsula to admire the beauty of the whole city 

below . Visit Linh Ung Pagoda and enjoying swiming at My Khe beach- classified as one of the most attractive 

beaches on earth.Take a cruise on Han River (not including) to enjoy Da Nang beauty by night or enjoy the 

Dragon Bridge breathes fire each Saturday and Sunday night. Overnight in Da Nang. 

Day 02:  BA NA HILLS (B/L/D) 

 Breakfast. Visit Non Nuoc stone carving village. Lunch at restaurant. Continue to visit Ba Na Hills 

(Not including Ba Na cable Fees) -wellknown as the second Đà Lạt or Sa Pa in the Central of Viet Nam with 

the longest telpher (6000 m) in the world where you’ll enjoy the wonderful season changes in same day.  Visit 

the Le Jardin, old wineries, remains of French Villas and Linh Ung pagoda with 27m high Buddha statue. 

Leave Le Jardin for the second cable car station to visit the top of mountain and see the remains of old villas.  

Have dinner at restaurant. Visit Sun Wheel (not including) and Free enjoying Da Nang beauty by night or 

enjoy the Dragon Bridge breathes fire each Saturday and Sunday night.  Overnight in Da Nang 

Day 03:  CHAM ISLAND/GALINA – HOI AN ANCIENT  (B/L/D) 

Breakfast. There are 2 options: 

Option 1: Visit Cham island(Not including – 550.000VND/pax with lunch). Embark on a motorboat 

and start a fanstastic trip to discover the  beautiful sight of Cua Dai beach. Arrive in Cham Island at Bai Lang 

Pier. From here you will start the journey to discover Cham Island, beginning with Sa Huynh Museum, Cham 

island Sea Conservation Area, Hai Tang pagoda and finally Tan Hiep Sea food market for shopping. Having 

lunch. Time for relaxing, taking photos and Snokelling. 

Option 2: Enjoy Galina mud bath and spa (Not including – 420.000VND/pax with lunch). This 

option applies in bad weather situation. 

In the afternoon, Visit Hoi An ancient town. Have dinner. Send off guest at the airport (Apply for flight from 

21h onward) 

* Services included:  
1. New air-con vehicles. 

2. Accommodation: twin sharing basic at above hotels. 



 

 

 

3. Full board meals (Breakfasts at hotel & set menus for lunch and dinner restaurants). 

4. Entrance fees. 

5. Speed Boat.  

6. Speaking guide. 

7. Water on bus (02 bottles/day/pax). 

8. Tourism assurane. 

 

GR11:THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG GHÉP ĐOÀN 2019 

ĐN - BÀ NÀ - CÙ LAO CHÀM– HỘI AN 
(3ngày/2đêm, khởi hành vào thứ Sáu & Chủ nhật hằng tuần) 

* Áp dụng: 01/01/2019 đến 31/12/2019 

 
 

 

Ngày 01: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ/NÚI THẦN TÀI –  ĐÀ NẴNG           

(Ăn trƣa, ăn tối) 

- Sáng: Xe & HDV đón khách tại Ga hoặc Sân bay thời gian từ 06h00 đến 08h30.  

 Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 2 Option dưới đây: 

Option 1: Khởi hành đi khu du lịch Bà Nà Hill (Tự túc chi phí vé cáp treo theo giá quy định của Sun 

Group), 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.  

- Trƣa: Ăn trưa Buffet tại Bà Nà. 

- Chiều:Tiếp tục tham quan Làng Pháp và khu vui chơi đ ng 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 (Tự túc chi phí 

550.000đ/khách). Xe điện đưa quý khách đến với khu vực hồ bơi tập trung để thư gi n 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).  

- Trƣa: Ăn trưa Buffet tại Núi Thần Tài 

- 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). Tiếp 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 KS tại Đà Nẵng. 

Ngày 02: ĐN -  CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU – HỘI AN – ĐN       (Ăn sáng, ăn 

trƣa Option, ăn tối) 

- Sáng: Điểm tâm. 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 (Tự 

túc chi phí 550.000đ/khách đã bao gồm ăn trƣa), 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 b o của ngư dân, Khu dân cư & các lăng miếu cổ. 

- Trƣa: Ăn trưa nhà hàng tại Cù Lao Chàm. 

- Chiều:Tiếp tục thăm khu bảo tồn biển tại b i Bắc, hòn Dài và tham gia các hoạt động lặn biển 

(Snokelling). Khởi hành vào Hội An tham quan Phố Cổ. 

Option 2:Khởi hành lúc 10h00 đi tham quan khu du lịch sinh thái Rừng dừa Bảy Mẫu (Tự túc chi 

phí 500.000đ/khách đã bao gồm ăn trƣa).  

- Trƣa: 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 

KS tại Đà Nẵng. 

Ngày 03:  ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN - Tiễn khách     (Ăn sáng, ăn trƣa) 

- Sáng:   Điểm tâm. Sáng tham quan Ngũ Hành Sơn. Mua sắm tại Siêu Thị Đặc Sản Miền 

Trung. 

- Trƣa:  Ăn trưa nhà hàng. 

- Chiều: Tiễn khách sân bay Đà Nẵng (chuyến bay từ 14h00 đến 23h00). Chào thân ái. Kết 

thúc chương trình.. 

* GIÁ TOUR:NGỦ KS 3 SAO & 4 SAO.  
  Ngủ KS 3 sao:  

- Khách Việt Nam/Việt Kiều (Phụ thu phòng đơn: 500.000đ/khách). 

- Khách Quốc Tế: (Phụ thu phòng đơn: 500.000đ/khách) (Có HDV tiếng Anh đi kèm) 

Ngủ KS 4 sao:  
- Khách Việt Nam/Việt Kiều: (Phụ thu phòng đơn: 900.000đ/khách). 

- Khách Quốc Tế: (Phụ thu phòng đơn: 900.000đ/khách) (Có HDV tiếng Anh đi kèm) 

* TÊN KHÁCH SẠN 3 SAO, 4 SAO HOẶC TƢƠNG ĐƢƠNG: 

Địa phƣơng Khách sạn 3 sao Khách sạn 4 sao 

Đà Nẵng 
Ocean Haven, Toàn Thắng, Sông 

Đà, Golden Star, Bay Sydney... 
Mường Thanh, Danaciti, Seven 

Sea, Như Minh Plaza, Grand 

Sea, Eden, Sông Hàn… 
 

* PHỤC VỤ ĐOÀN:  

1. Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình. 

(16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách của mỗi tour) 



 

 

 

2. Ngủ 2khách/phòng khách sạn tiện nghi 3 sao hoặc 4 sao:hệ thống máy nƣớc nóng lạnh, ĐT, phòng 

tắm riêng, phòng 2-3 ngƣời…Trường hợp đi 1 người phải phụ thu phòng đơn 

3. Ăn các bữa theo tour: 02 bữa sáng buffet + 01 bữa trưa + 02 bữa tối tiêu chuẩn 120.000đ/suất + 01 bữa 

trưa trong Option do khách chọn + 01 bữa trưa Buffet tại Bà Nà hoặc Núi Thần Tài. 

4. Vé tham quan các điểm. 

5. Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình. 

6. Phục vụ 02nước0.5l/khách /ngày. 

7. Bảo hiểm du lịch. 

8. Tặng mũ với thương hiệu “Tour Miền Trung” 

 

* KHÔNG BAO GỒM:  

1. Chi phí cá nhân, thức uống tự gọi trong các bữa ăn,..  

2. Vé tham quan Vòng Quay Mặt Trời, vé tham quan Bà Nà. 

3. Option Núi Thần Tài 

4. Option Cù Lao Chàm 

5. Option Rừng Dừa Bảy Mẫu 

6. Vé máy bay/tàu/ô tô khứ hồi: SGN/HAN/NHA-DAD/HUI-SGN/HAN/NHA. 

Giá tour trẻ em  

Trẻ em 1 - 4 tuổi: Free Gia đình tự lo ăn uống, chỗ ngủ cho bé. Nếu phát sinh chi phí cáp treo Bà Nà bố 

mẹ tự thanh toán trực tiếp (Trẻ em dưới 1 m miễn phí) 

Trẻ em 5 - 9 tuổi 50% Ăn suất riêng 50% và ngủ chung với bố mẹ. Vé cáp treo Bà Nà thanh toán theo 

chiều cao quy định của Sun Group. 

Trẻ em từ 10 tuổi 100% Tiêu chuẩn như người lớn 

 

 

* Ghi chú: 
1. Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, giới tính, quốc tịch, số điện thoại liên lạc của 

khách, ký hiệu Chuyến bay, Tàu ngày đi và về để chuẩn bị hồ sơ đoàn tham quan. 

2. Phụ thu phòng đơn chỉ áp dụng cho 01 pax ngủ riêng một phòng Single, nếu trẻ em 50% muốn có tiêu 

chuẩn ngủ thì phụ thu phòng đơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CODE GR11: 
DN - BA NA HILLS - CHAM ISLAND/GALINA - HOI AN ANCIENT TOWN 

(3days/2nights - departure every Friday and Sunday) 

 
 
 

Day 01:  BA NA HILLS (B/L/D) 

 Breakfast. Visit Non Nuoc stone carving village. Lunch at restaurant. Continue to visit Ba Na Hills 

(Not including Ba Na cable Fees) -wellknown as the second Đà Lạt or Sa Pa in the Central of Viet Nam with 

the longest telpher (6000 m) in the world where you’ll enjoy the wonderful season changes in same day.  Visit 

the Le Jardin, old wineries, remains of French Villas and Linh Ung pagoda with 27m high Buddha statue. 

Leave Le Jardin for the second cable car station to visit the top of mountain and see the remains of old villas.  

Have dinner at restaurant. Visit Sun Wheel (not including) and Free enjoying Da Nang beauty by night or 

enjoy the Dragon Bridge breathes fire each Saturday and Sunday night.  Overnight in Da Nang 

Day 02:  CHAM ISLANDS- HOI AN (B/L/D) 

Breakfast. There are 2 options: 

Option 1: Visit Cham island(Not including – 550.000VND/pax with lunch). Embark on a motorboat 

and start a fanstastic trip to discover the  beautiful sight of Cua Dai beach. Arrive in Cham Island at Bai Lang 

Pier. From here you will start the journey to discover Cham Island, beginning with Sa Huynh Museum, Cham 

island Sea Conservation Area, Hai Tang pagoda and finally Tan Hiep Sea food market for shopping. Having 

lunch. Time for relaxing, taking photos and Snokelling. 

Option 2: Enjoy Galina mud bath and spa (Not including – 420.000VND/pax with lunch). This 

option applies in bad weather situation. 

In the afternoon, Visit Hoi An ancient town. Have dinner. Send off guest at the airport (Apply for flight from 

21h onward) 

Day 03:  DA NANG-SEND OFF (B/L) 

  Breakfast. Visit Marble Mountain. Shopping for local specialities. Send-off guest (14h00- 23h00)  

* Services included:  
1. New air-con vehicles. 

2. Accommodation: twin sharing basic at above hotels. 

3. Full board meals (Breakfasts at hotel & set menus for lunch and dinner restaurants). 

4. Entrance fees. 

5. Speed Boat.  

6. Speaking guide. 

7. Water on bus (02 bottles/day/pax). 

8. Tourism assurane. 
 

 


