
  

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH HÈ 2019 

HUẾ - ĐÀ NẴNG – HỘI AN 
THỜI GIAN: 4 NGÀY / 3 ĐÊM  

KHỞI HÀNH : TỪ NGÀY 24 ĐẾN 27/07/2019 - PHƯƠNG TIỆN: MÁY BAY + Ô TÔ 

NGÀY 01 ( 24/07 ): SÂN BAY PHÚ BÀI – TP. HUẾ                                                             Ăn 3 bữa 

08:00 Xe và HDV RỒNG ĐẤT PHAN TRAVEL. Đón Qúy Khách tại sân bay PHÚ BÀI HUẾ.  

08:30 

Dùng điểm tâm. Sau đó tham quan LĂNG KHẢI ĐỊNH ( Ứng Lăng, lăng mộ của vua Khải 

Định, vị vua thứ 12 của triều Nguyễn ) với lối kiến trúc độc đáo bởi sự pha trộn kiến trúc 

Đông Tây Kim Cổ lạ thường, với các tác phẩm nghệ thuật ghép tranh sành sứ độc đáo. 

11:00 Qúy Khách di chuyển về Nhà Hàng dùng cơm trưa. Sau đó về Khách Sạn nhận phòng. 

14:00 

Đoàn tham quan ĐẠI NỘI HUẾ, Hoàng Cung của 13 vị Vua triều Nguyễn nơi có hơn 100 

công trình kiến trúc đẹp. Đoàn tham quan NGỌ MÔN, ĐIỆN THÁI HÒA, TỬ CẤM 
THÀNH, THẾ MIẾU, HIỂN LÂM CÁT, CỬU ĐỈNH. Viếng CHÙA THIÊN MỤ ngôi chùa cổ 

nhất cố đô HUẾ là nơi lưu giữ nhiều cổ vật quý có giá trị về mặt lịch sử và nghệ thuật. 



  

18:00 
Đoàn dùng cơm tối tại Nhà Hàng. Sau đó Qúy Khách đi thuyền nghe ca HUẾ trên SÔNG 
HƯƠNG thả hoa đăng cầu phúc lộc. Đoàn tự do khám phá TP.HUẾ về đêm. 

NGÀY 02 ( 25/07) : HUẾ - ĐÀ NẴNG – HỘI AN – ĐÀ NẴNG                                              Ăn 3 bữa 

07:00 
Trả Phòng. Dùng điểm tâm sáng. Rời TP.HUẾ Khởi hành về ĐÀ NẴNG. Ngang qua VỊNH 
LĂNG CÔ Qua đường hầm HẢI VÂN. Hầm đường bộ dài nhất ĐÔNG NAM Á. 

09:30 

Đến ĐÀ NẴNG tham quan BÁN ĐẢO SƠN TRÀ viếng LINH ỨNG TỰ thưởng ngoạn vẻ 

đẹp của biển Mỹ Khê được đánh giá là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh  

11:00 Qúy Khách di chuyển về Nhà Hàng dùng cơm trưa. Sau đó về Khách Sạn nhận phòng. 

14:00 

Đoàn khởi hành đi QUẢNG NAM tham quan DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI THÁNH ĐỊA 
MỸ SƠN khu thánh địa lâu đời của VƯƠNG QUỐC CHĂM PA xưa. Với những khu đền 

tháp rêu phong gắn liền với những câu chuyện cổ đầy bí ẩn. 

16:00 

Khởi hành về HỘI AN – Dùng Buffet tối – Qúy Khách bách bộ tham quan PHỐ CỔ HỘI 
AN Di Sản Văn Hoá Thế Giới với: Chùa Cầu Nhật Bản, Hội Quán Phúc Kiến, Nhà Cổ 

Phùng Hưng… và trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo chỉ riêng có tại Hội An ( may 

đo đồ lấy liền, chơi bài chòi, bịt mắt đập niêu, đánh cờ tướng,… thưởng thức các loại 

hình nghê thuật truyền thống trong không gian lung linh ánh đèn lồng của phố cổ ) 



  

20:30 

Đoàn lên xe khởi hành về lại ĐÀ NẴNG. Quý Khách tự do dạo quanh thành phố biển, 

ngắm nhìn những chiếc cầu với thiết kế độc đáo lung linh ánh đèn tại cầu Rồng, cầu 

Trần Thị Lý,….  Hoặc trải nghiệm vòng quay Mặt Trời – Sun Wheel ( Chi phí tự túc ). 

NGÀY 03 ( 26/07 ): KHÁM PHÁ KHU DU LỊCH BÀ NÀ                                                     Ăn 3 bữa 

07:00 

Dùng điểm tâm sáng. Qúy Khách khởi hành tham quan BÀ NÀ HILLS Khu sinh thái nghỉ 

dưỡng độc đáo với 4 mùa trong 01 ngày ( sáng xuân, trưa hè, chiều thu và tối đông ), ở 

độ cao gần 1.500m so với mực nước biển. Đoàn đi cáp treo lên đỉnh núi, tận hưởng khí 

hậu đặc sắc cũng như chiêm ngưỡng phong cảnh non nước hữu tình. 

09:00 

Qúy Khách đặt chân lên đến KDL BÀ NÀ HILLS bắt đầu tham quan : 

• CẦU VÀNG điểm tham quan mới cực kì lý tưởng nằm tại Vườn Thiên Thai thuộc KDL 

Bà Nà Hills. Tại đây, Quý khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời được ví như “dải lụa 

bồng bềnh giữa mây trời Đà Nẵng” với thiết kế độc đáo là đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ. 

• Viếng CHÙA LINH ỨNG với tượng Phật Thích Ca cao 27m, viếng đền thờ Bà Chúa 

Mẫu Thượng Ngàn, Hầm rượu Debay, Vườn Hoa Le Jardin D’Amour. 

11:30 

Dùng buffet trưa tại BÀ NÀ – Tiếp tục vui chơi tại 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 



  

15:00 Qúy Khách  di chuyển xuống cáp. Về lại Khách sạn. Đoàn tự do tắm biển MỸ KHÊ. 

18:30 

Đoàn tham gia TIỆC GALA – DINNER và thưởng thức những món ăn ngon. Kết hợp 

đoàn tham gia chương trình “ Game Show – Sân Khấu Hoá ” hoành tráng do Mc & Hoạt 

Náo Viên RỒNG ĐẤT PHAN TRAVEL dàn dựng và thực hiện với dàn âm thanh hiện đại. 

Sân khấu đựợc trang trí hoành tráng, cùng nhiều phần quà có giá trị. 

21:00 Kết thúc chương trình GALA. Qúy Khách về lại Khách Sạn.Tự do Khám Phá ĐÀ NẴNG. 

NGÀY 04 ( 27/07 ) : ĐÀ NẴNG – TP.HCM                                                                          Ăn 2 bữa                                                       

07:00 

Dùng điểm tâm. Đoàn tham quan LÀNG NGHỀ ĐIÊU KHẮC ĐÁ NON NƯỚC & KHU DI 
TÍCH DANH THẮNG NGŨ HÀNH SƠN được ví như hòn non bộ khổng lồ giữa lòng thành 

phố Đà Nẵng với Động Huyền Không, Chùa Linh Ứng, Chùa Tam Thai, Vọng Hải Đài .... 

11:00 

Trả Phòng. Đoàn Ăn trưa món “ Đặc Sản Bánh Tráng Thịt Heo Hai Đầu Da ”.  Sau đó di 

chuyển ra sân bay ĐÀ NẴNG làm thủ tục đáp chuyến bay về TP.HCM theo lịch đăng ký 

bay của Qúy Khách. HDV chia tay và hẹn gặp lại – Kết thúc chuyến tham quan 2019 

 

GIÁ TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG CHO DỊP LỄ TẾT 30/04, 01/05, 02/09 và  LỄ HỘI PHÁO HOA 
QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 2019 VÀO CÁC NGÀY: ( 01, 08, 15, 22/06 và 06/07 ) 

• GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM: 
v Vận chuyển: Xe đời mới , đưa đón khách đi theo chương trình tour. 

v Tài xế: Chuyên nghiệp, cẩn thận, phục vụ chu đáo,vui vẻ, nhiều năm kinh nghiệm. 

v Lưu trú : Khách sạn  3 & 4 sao  Đầy đủ tiện nghi, phòng 02 - 03 theo tiêu chuẩn KS  
- Tại Huế: Khách Sạn Hương Giang ( 4 sao ) 
- Tại Đà Nẵng: Khách sạn Palazzo 2 ( 3 sao ) 

( Trẻ em dưới 11 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ hoặc người thân đi kèm ) 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐOÀN TỪ 40 KHÁCH TRỞ LÊN  
TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR  

KHÁCH SẠN 3 & 4 SAO 4.350.000 VNĐ/KHÁCH 



  

v Ăn theo chương trình : 

v 04 Bữa ăn sáng ( Trong đó có 01 bữa tô ly & 03 bữa buffet ) + 07 ăn chính ( Buffet Trưa 

Bà Nà, Buffet Tối Hội An, Tiệc Gala, Đặc Sản Bánh Tráng Thịt Heo Hai Đầu Da ) 

v Tham quan : Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình 

- Đại Nội Huế & Lăng Khải Định  

- Du Thuyền Sông Hương  

- Thánh Địa Mỹ Sơn. 

- Ngũ Hành Sơn ( Bao gồm Thang Máy ) , Phố Cổ Hội An ( Bao gồm Xe Điện ) 

- Cáp treo Bà Nà  

 Lưu ý: ( Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi mà chiều cao của bé trên 1M3 thì sẽ phụ thu thêm 
375.000 VNĐ/Bé. Tiền vé cáp treo Bà Nà ) 

v Dịch vụ khác: 

- Nón du lịch Rồng Đất Phan Travel  

- Khăn lạnh, Nước uống trên đường tour ( 02 khăn, 02 chai 500ml/ ngày ). 

- Backdrop Tên Đoàn & Backdrop Gala 

- Âm thanh, Ánh sáng, Sân khấu, MC Gala 
- Tổ chức sinh nhật cho Quý khách có ngày sinh trùng với thời gian đi Tour. 

v Y tế: Thuốc say tàu xe, nhức đầu, đau bụng, dầu gió, băng cá nhân,… 
v Thuế VAT  

• GIÁ TOUR  CHƯA BAO GỒM 
v Ăn uống, điện thoại, giặt ủi trong khách sạn 

v Các chi phí cá nhân, giải trí ngoài chương trình. 

v Vé Máy Bay Khứ Hồi. 

• QUY ĐỊNH TRẺ EM 

v Trẻ dưới 06 tuổi (từ năm 2014 đến 2019) hoàn toàn miễn phí vé tour: Cha mẹ, người 

thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Rồng Đất Phan Travel 

tặng phí bảo hiểm trọn tour cho bé. Vé máy bay, tàu hỏa, mua vé theo qui định của các 

đơn vị vận chuyển. 

v Trẻ từ 06 tuổi đến 11 tuổi (từ năm 2008 đến 2013) 50% vé tour Bao gồm: suất ăn, ghế 

ngồi trên xe, vé tham quan. Ngủ cùng giường với gia đình. Một người lớn khi đi kèm 02 



  

trẻ em từ 06 - 11 tuổi, phải mua thêm 01 suất ngủ. Vé máy bay, tàu hỏa, mua vé theo qui 

định của các đơn vị vận chuyển. 

v Trẻ từ 12 tuổi trở lên (từ năm 2007 trở về trước) tính như người lớn  
 

• GIÁ VÉ MÁY BAY DÀNH CHO TRẺ EM:  
ü HÃNG VIETJET AIR – JETSTAR PACIFIC 

★ Trẻ em dưới 02 tuổi: 200.000 vnđ/1 lượt/bé.  

★ Từ 02 tuổi trở lên: vé như người lớn. 

ü HÃNG VIETNAM AIRLINES 

★ Trẻ em dưới 02 tuổi: 10% vé người lớn.  

★ Trẻ em từ 02 đến dưới 12 tuổi: 90% vé người lớn.  

★ Từ 12 tuổi: vé như người lớn. 

v Một số điểm cần lưu ý:  

• Trước khi đăng ký tour xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản 

bao gồm và không bao gồm. 

• Quý khách từ 70 tuổi trở lên, Quý khách là người khuyết tật khi tham gia tour, đề nghị 

phải có thân nhân đi kèm và cam kết bảo đảm đủ sức khỏe để tham gia tour du lịch. 

• Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy tình hình thực tế 

nhưng vẫn bảo đảm tham quan đầy đủ như trong chương trình. 

• Giờ nhận phòng khách sạn: sau 14:00 giờ và trả phòng trước 12:00 giờ ( trừ các trường 

hợp đặc biệt, Công ty sẽ thông báo trước cho Quý khách ) 

• Theo quy định của hãng hàng không, Công ty không nhận hành khách mang thai từ 32 

tuần trở lên tham gia các tour du lịch bằng đường hàng không trong nước. 

v Giấy tờ cần thiết khi đi du lịch: 

• Quý khách mang theo bản chính: Hộ chiếu/ Giấy CMND ( Áp dụng hành khách từ 14 tuổi 

trở lên ) / Giấy phép lái xe ôtô, ôtô. Đối với Quý khách là Việt kiều, quốc tế nhập cảnh 

Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo visa khi đăng ký và khi đi tour. 

• Trẻ em dưới 14 tuổi mang theo giấy khai sinh/ hộ chiếu. 

• Trường hợp trẻ em dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh. 

• Đối với trẻ em được các tổ chức xã hội đưa về nuôi dưỡng phải có giấy xác nhận của tổ 

chức xã hội đó. 



  

• Trường hợp trẻ em không có cha/mẹ đi cùng, ngoài các giấy tờ theo quy định cần phải có 

giấy cam kết của người đại diện theo pháp luật (Giấy ủy quyền của cha mẹ đẻ và có xác 

nhận của cơ quan công an địa phương). 

• Giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi máy bay phải đả bảo các điều kiện sau: Còn giá 

trị sử dụng, có ảnh đóng dấu giáp lai, trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh của trẻ em. 
v Lưu ý tham gia tour du lịch bằng đường hàng không: 

• Khi đăng ký tour Quý khách vui lòng cung cấp tên chính xác, đầy đủ, đúng từng ký tự trên 

CMND/Hộ chiếu/Giấy khai sinh. Nếu cung cấp sai Quý khách vui lòng chịu phí hoàn vé và 

phải mua lại vé mới theo quy định của Hãng Hàng không ( nếu chuyến bay còn chỗ ). 

• Các chuyến bay phụ thuộc vào hãng hàng không nên một số trường hợp giờ bay sẽ thay 

đổi mà không được báo trước. 

• Quý khách vui lòng tập trung tại sân bay trước 120 phút. 

• Sau khi làm thủ tục hàng không, nhận thẻ lên máy bay, đề nghị Quý khách giữ thẻ và lưu 

ý lên máy bay đúng giờ. Công ty không chịu trách nhiệm trường hợp khách làm mất thẻ 

lên máy bay và không lên máy bay đúng theo giờ quy định 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ & BỔ ÍCH  

RỒNG ĐẤT PHAN! LỜI NÓI GÓI TRỌN NIỀM TIN 
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  VÀ DU LỊCH RỒNG ĐẤT PHAN 
Tại Bình Thuận: 127 Tôn Đức Thắng – KP9 – P.Phú Thủy – TP.Phan Thiết – T.Bình Thuận. 

Tại TP.Hồ Chí Minh: 30/02 Dương Đức Hiền – P. Tây Thạnh – Q.Tân Phú – TP.Hồ Chí Minh 

 

HOÀI TRANG – PHÓ GIÁM ĐỐC - ĐT: 0931.547.546 –  Email: trangrdptravel@gmail.com 

 
 


