
 

 

 

 

HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH – HUẾ - ĐÀ NẴNG 

(VIẾNG MỘ TƯỚNG GIÁP, THĂM ĐỘNG PHONG NHA, CỐ ĐÔ HUẾ, PHỐ CỔ HỘI AN, NGŨ HÀNH 

SƠN, BÁN ĐẢO SƠN TRÀ, BÀ NÀ NÚI CHÚA) 

 

 

 

 

 

 

Thời gian: 5 ngày 5 đêm ( 5N5Đ )  

Khởi hành: 01/07/2015 

Phương tiện: Tàu hỏa / xe giường nằm / máy bay. 

 

ĐÊM 01: HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH 

18h00: Quý khách ra ga tàu đáp chuyến tàu đi Đồng Hới và ngủ đêm trên tàu. 

NGÀY 01: QUẢNG BÌNH – VIẾNG MỘ TƯỚNG GIÁP (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Sáng: 08h00 Xe và hướng dẫn viên của Thiencam Travel đón khách tại ga Đồng Hới đưa du khách 

đi ăn sáng. 

Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi Vũng Chùa - Đảo Yến. Nơi an nghỉ nghìn thu của Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp cũng là một vùng đất nhiều dấu ấn lịch sử. 

Đến nơi, đoàn dâng hương viếng Đại Tướng. Thăm quần thể khu di tích danh thắng gắn liền 

với rất nhiều truyền thuyết dân gian, như việc Long vương từng nổi sóng lớn giúp dân nhấn 

chìm chiến thuyền của quân Chiêm khi đến quấy phá dân làng thời Đại Việt. Sự tích này 

khiến người dân trong vùng không bao giờ chặt cây chò trắng vì đây là loại cây tương 

truyền được Long vương dùng để xây thủy cung dưới biển.  

Xe đưa quý khách quay về trung tâm, nhận phòng khách sạn. 

Chiều: Quý khách tự do dạo chơi, nghỉ ngơi.  

Ăn tối, nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN CẦM 

Đc: Số 08, ngõ 172/02 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 
Đt: 046.684.6442 – 0944.599.554 * Email: tour@thiencamtravel.vn  

Website: www.thiencamtravel.vn l www.vietnamvisatour.org 
 



 

 

NGÀY 02: ĐỘNG PHONG NHA – CỐ ĐÔ HUẾ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

08h00: Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành đi Phong Nha - Một di sản thiên nhiên thế 

giới với 7 cái nhất: (1) Hang nước dài nhất; (2) Cửa hang cao và rộng nhất; (3) Bãi cát, đá 

rộng và đẹp nhất; (4) Hồ ngầm đẹp nhất; (5) Thạch nhũ tráng lệ và kỳ ảo nhất; (6) Dòng 

sông ngầm dài nhất Việt Nam; (7) Hang khô rộng và đẹp nhất. 

Quý khách đi thuyền dọc dòng sông Son ngắm cảnh đẹp của núi rừng, thăm quan động 

Phong Nha với nhiều măng và nhũ đá tuyệt đẹp. 

Trưa: Quý khách nghỉ ngơi và ăn trưa tại nhà hàng. Trả phòng khách sạn, đoàn lên xe về Huế. 

Đến Huế, quý khách nhận phòng khách sạn, tự do nghỉ ngơi, tham quan Cố đô Huế. 

Ăn tối tại nhà hàng với các món ăn đặc trưng của cố đô xưa. 

Nghỉ đêm tại khách sạn tại Huế. 

NGÀY 03: CỐ ĐÔ HUẾ - ĐÀ NẴNG (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn 

Sau bữa sáng, đoàn bắt đầu hành trình tham quan kinh thành Huế (Ngọ Môn, điện Thái Hòa, 

Thế Tổ Miếu, Cửu Đỉnh), tham quan chùa Thiên Mụ (Ngôi chùa nổi tiếng và cổ nhất tại Huế).  

Tham quan chợ Đông Ba, mua đặc sản Huế: mè xửng, tôm chua, … 

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Xe khởi hành đưa Quý khách đi Đà Nẵng. Trên đường đi, quý khách dừng chân ngắm Biển 

Lăng Cô, chụp ảnh trên đèo Hải Vân - Công trình hầm dài và hiện đại nhất Đông Nam Á. Tới 

Đà Nẵng, nhận phòng khách sạn.  

Xe đưa quý khách đi ăn tối tại nhà hàng. 

Sau đó quý khách tự do khám phá phố biển Đà Nẵng về đêm với Sông Hàn thơ mộng, Cầu 

Quay, khu Chợ Đêm và khu phố Ẩm Thực - Trung tâm thương mại Đà Nẵng. 

Ngủ đêm tại Đà Nẵng 

NGÀY 04: BÀ NÀ NÚI CHÚA – PHỐ CỔ HỘI AN (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Sáng: 07h00 Quý khách ăn sáng tại khách sạn. 

Sau bữa sáng, xe khởi hành đi Bà Nà - khu nghỉ núi được mệnh danh “Paris thu nhỏ giữa 

lòng miền Trung”.  

Quý khách tham quan: khu Bà Nà Bynight với khu chuồng ngựa - hầm rượu cũ của Pháp, 

đỉnh nhà Rông, vườn Tịnh Tâm, chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật Đài tọa lạc ở vị trí cao nhất 

Việt Nam và đồi Vọng Nguyệt. 

 

 

 



 

 

Ăn trưa buffet tại nhà hàng trên Bà Nà. Chiều tiếp tục tham quan Suối Tàu Hoả, đèo Năm 

giốc, Suối Mơ, Hồ Thuỳ Dương, Cầu Đôi, Thác Tóc Tiên. 

Xuống chân núi, xe đưa đoàn sang Hội An. 

Bách bộ tham quan và mua sắm Phố Cổ với: Chùa Cầu Nhật Bản, Bảo tàng văn hóa Sa 

Huỳnh, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến & Xưởng thủ công mỹ nghệ 

thưởng thức ca nhạc truyền thống. 

Tối: Ăn tối tại nhà hàng với các đặc sản Hội An như: Cao Lầu, Bánh Bao, Bánh Vạc, Hoành 

Thánh,… Quý khách tự do tham quan, khám phá phố cổ Hội An về đêm với hàng ngàn chiếc 

đèn  lồng lunh linh sắc màu. 

22h00: Xe đưa đoàn về lại Đà Nẵng, Ngủ đêm tại Đà Nẵng 

NGÀY 05: ĐÀ NẴNG - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA) 

07h00: Sau khi ăn sáng tại khách sạn, du khách trả phòng, xe đưa đi tham quan Ngũ Hành Sơn, bãi 

biển Non Nước, làng điêu khắc đá Hòa Hải.  

Sau đó, tham quan khu du lịch bán đảo Sơn Trà qua suối Đá - bãi Bụt, ngắm cảnh biển Mỹ 

Khê và cảng Tiên Sa. 

12h00: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng. 

13h00: Xe đưa đoàn ra ga lên tàu về Hà Nội. 

21h00: Về tới ga Hà Nội Kết thúc chương trình! 

 

GIÁ CHO 01 KHÁCH: 4.200.000 VND/ KHÁCH 
(CHƯA BAO GỒM VÉ TÀU HỎA/XE GIƯỜNG NẰM/ VÉ MÁY BAY): 

(Áp dụng cho đoàn 40 người lớn trở lên) 

 

GIÁ VÉ BAO GỒM: 

 Xe ô tô  đời mới đi theo hành  trình . 

 Xe đón Tiễn Bắc Ninh – Hà Nội 

 Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao tại Huế, Đà Nẵng, Đồng Hới  (1 phòng/2 khách, trong 

trường hợp đoàn đăng ký 3 khách đoàn sẽ nghỉ phòng 3) 

 Ăn chính theo chương trình: 120.000 VND/01 bữa chính  

 Hướng dẫn viên kinh nghiệm nhiệt tình. 

 Vé thăm quan cửa thứ nhất, 1 lần 

 Thuyền thăm động Phong Nha 

 Nước uống Aquafina trên đường  (1 chai/ ngày). 

 Quà tặng mũ du lịch của Thiencam Travel 

 Bảo hiểm du lịch trọn tour với mức tối đa là 20.000.000đ/trường hợp. 

 

 

 



GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM: 

 Thuế VAT 10%. 

 Vé tàu hỏa chặng Hà Nội – Đồng Hới// Đà Nẵng – Hà Nội  Hoặc vé xe giường nằm khứ hồi 

Hoặc Vé máy bay 

 Các bữa ăn trên tàu. 

 Vé cáp treo lên Bà Nà và các trò chơi trong khu vui chơi giải trí của KSL Bà Nà: 550.000 

GIÁ VÉ TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí giá tour, bố mẹ tự lo cho bé nếu có phát sinh 

 Trẻ em 5 - 10 tuổi tính 75% giá tour 

 Trẻ em 11 tuổi trở lên tính như người lớn 

 

GHI CHÚ: 

- Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp nhưng vẫn đảm bảo đủ các điểm tham quan. 

- Khi làm thủ tục đăng ký tour Quý khách vui lòng xuất trình bản photo hoặc bản gốc các giấy tờ 

sau: Chứng minh thư nhân dân bản gốc được cấp không quá hạn quy định là 15 năm hoặc Hộ 

chiếu, Bằng lái xe còn giá trị sử dụng; Thẻ đảng viên; hoặc những giấy tờ khác theo quy định của 

Hàng không. Đối với trẻ em chưa đủ tuổi cấp giấy chứng minh thư nhân dân: Phải mang một 

trong các giấy tờ sau: Giấy khai sinh bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực theo quy 

định.) Các giấy tờ này bảo đảm nguyên bản, không rách rời, tẩy xóa, cắt dán, …  

-  Trường hợp trẻ em không đi cùng bố và/ hoặc mẹ (thể hiện trong giấy khai sinh) phải có giấy ủy 

quyền của bố và/hoặc mẹ cho người đi cùng có xác nhận của công an hoặc UBND phường theo 

quy định. 

- Tên khách hàng trong đăng ký tour, hoặc danh sách thành viên trong đoàn cung cấp cho 

Hongaitours phải trùng hoàn toàn với tên trong các giấy tờ nêu trên. Đường sắt Việt Nam sẽ từ 

chối nếu vẫn chuyển nếu sai tên theo quy định, Hongaitours sẽ không chịu trách nhiệm đối với 

những trường hợp khách hàng không đáp ứng đầy đủ các quy định trên đây. 

- Ngày khởi hành tour Quý khách lưu ý mang theo bản gốc CMTND, trẻ em mang bản sao giấy khai 

sinh để làm thủ tục lên tàu tại ga. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIÁ VÉ XE GIƯỜNG NẰM (37 CHỖ 1 XE) – NẰM MỀM ĐIỀU HÒA: 

 

HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH: 352.000 VNĐ/KHÁCH 

ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI : 540.000 VNĐ/KHÁCH 

 

GIÁ VÉ TÀU HỎA 

Loại vé HÀ NỘI – ĐỒNG HỚI ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI Phụ phí đặt vé 

 Ngồi mềm ĐH 394.000 608.000 40.000đ/ lượt 

Nằm K6 ĐH tầng 1 619.000 890.000 40.000đ/ lượt 

Nằm K6 ĐH tầng 2 584.000 834.000 40.000đ/ lượt 

Nằm K6 ĐH tầng 3 479.000 693.000 40.000đ/ lượt 

Nằm K4 ĐH tầng 1 699.000 1.000.000 40.000đ/ lượt 

Nằm K4 ĐH tầng 2 659.000 940.000 40.000đ/ lượt 

 

 

GIÁ VÉ MÁY BAY:  

(thời điểm đặt vé hiện tại, giá vé có thể thay đổi tùy theo thời gian đặt vé) 

 

HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH: 
Vietnam airline (20kg hành lý, 7 

kg xách tay) 
1.735.000 vnđ/khách 

ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI : 
Vietnam airline (20kg hành lý, 7 

kg xách tay) 
2.260.000 vnđ/khách 

 

 

 

 

 

 

 

 




