Thời gian: 4 ngày 3 đêm – Đi về máy bay, khởi hành thứ 5, chủ nhật
NGÀY 1: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ - BẢO TÀNG CHĂM – NGŨ HÀNH SƠN
Sáng:

Hướng dẫn viên 5n Tours đón du khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Khởi hành đi Đà Nẵng. Xe đón du khách tại Đà Nẵng, dạo 1 vòng
bán đảo Sơn Trà: Đến viếng Linh Ứng Tự: Nằm cách trung tâm
thành phố Đà Nẵng 10 km về phía đông bắc, ở độ cao 693m so với
mực nước biển. Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt nằm trên bán đảo Sơn
Trà trực thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, do Thượng tọa
Thích Thiện Nguyện trụ trì. Chùa tựa lưng vào đỉnh Sơn Trà vững
chãi, mặt nhìn ra biển Đông bao la, xa xa bên trái là đảo Cù lao
Chàm án ngự, bên phải là ngọn Hải Vân ngăn che với dòng sông
Hàn hiền hòa thơ mộng. Tọa lạc trên một ngọn đồi, mang hình con
rùa hướng ra biển cả, lưng tựa cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn với
bao chim thú, chùa Linh Ứng-Bãi Bụt trên bán đảo Sơn Trà còn là
nơi hội tụ của linh khí đất trời và lòng người. Ngoài việc được biết đến
như một ngôi chùa đẹp, lớn và trẻ nhất trong 3 ngôi "Linh Ứng Tự"
ở Đà Nẵng, Chùa Linh Ứng Bãi Bụt còn được biết đến bởi là nơi có
tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam. Dùng cơm trưa.

Chiều: Du khách tham quan Bảo Tàng Chăm: Nơi đây có diện tích 6.673m2
và lưu giữ hơn 5000 cổ vật được trưng bày theo vùng miền: Mỹ
Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Tháp Mẫm và các hành lang Quảng
Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Quảng Bình và Bình
Định, xe đưa du khách tham quan Ngũ Hành Sơn: hay núi Non
Nước là tên chung của một danh thắng gồm 5 ngọn núi đá vôi nhô
lên trên một bãi cát ven biển, trên một diện tích khoảng 2 km2,
gồm: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn (lớn, cao và đẹp nhất), Hỏa
Sơn (có hai ngọn là Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn) và Thổ Sơn,
nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km về phía Đông
Nam, ngay trên tuyến đường Đà Nẵng - Hội An; nay thuộc phường
Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Chinh phục

ĂN 2 BỮA

đỉnh Thuỷ Sơn với chùa Tam Thai, Vọng Giang Đài, Huyền Không động, hang Cổng Trời,…
Tối:

Du khách dạo Cầu Quay sông Hàn hay Cầu Rồng, dạo phố Đà Nẵng về đêm

NGÀY 2 :

HỘI AN – THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – SA HUỲNH

ĂN 3 BỮA

Sáng: Dùng điểm tâm, Xe đưa du khách vào Hội An: Khu phố cổ nằm trọn
trong phường Minh An, diện tích khoảng 2 km², với những con đường
ngắn và hẹp, có đoạn uốn lượn, chạy dọc ngang theo kiểu bàn cờ. Nằm
sát với bờ sông là đường Bạch Đằng, tiếp đó tới đường Nguyễn Thái
Học rồi đường Trần Phú nối liền với Nguyễn Thị Minh Khai
bởi Chùa Cầu. Do địa hình khu phố nghiêng dần từ Bắc xuống Nam,
các con đường ngang Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ và Trần
Quý Cáp hơi dốc dần lên nếu đi ngược vào phía sâu trong thành
phố. Đường Trần Phú xưa kia là con đường chính của thị trấn, nối từ
Chùa Cầu tới Hội quán Triều Châu. Tham quan Nhà Cổ Phùng
Hưng, chùa Cầu, hội quán Phúc Kiến,… Tiếp tục vào tham quan
Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên,
tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km và gần
thành cổ Trà Kiệu, bao gồm nhiều đền đài Chăm Pa, trong một thung
lũng đường kính khoảng 2 km, bao quanh bởi đồi núi. Đây từng là nơi tổ
chức cúng tế của vương triều Chăm Pa cũng như là lăng mộ của các
vị vua Chăm Pa hay hoàng thân, quốc thích. Thánh địa Mỹ Sơn được
coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu
vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.
Về Tam Kỳ dùng cơm trưa với đặc sản Bê Thui Cầu Mống hay cơm
Gà Tam Kỳ.
Chiều:

Xe đưa du khách về Sa Huỳnh: Là một địa danh thuộc địa phận
hai xã Phổ Châu và Phổ Thạnh của huyện Đức Phổ, cực nam
tỉnh Quảng Ngãi và cũng là tên một địa điểm khảo cổ học, nơi người
ta đã tìm thấy các dấu vết của văn hóa Sa Huỳnh lần đầu được tìm
thấy vào năm 1909 bởi nhà khảo cổ học người Pháp Vinet. Đây
cũng là một nơi có bãi biển đẹp nhất dãi lụa miền trung với bờ cát trắng
trãi dài theo những hàng dương và làn nước trong xanh như ngọc, du
khách thỏa thích bơi lội hay thưởng thức hải sản tươi sống như Tôm,
Ghẹ, Mực, Cá… nhận phòng nghỉ ngơi. Đến nhà hàng dùng cơm chiều
với các đặc sản miền biển

Tối:

Du khách dạo biển hay sinh hoạt tự do tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương.

NGÀY 3 :

SA HUỲNH – LÝ SƠN

ĂN 3 BỮA

Sáng: Dùng điểm tâm. Xe đưa du khách về bến Tàu: 7H30 Tàu cao tốc đưa du khách ra đảo Lý Sơn:
Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, nằm về phía đông bắc tỉnh, cách đất

liền 15 hải lý. Trước đây, Lý Sơn được gọi là cù lao Ré mà theo cách lý giải
của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré”.

Diện

tích của

huyện là khoảng 9,97 km² nhưng dân số lại lên đến con số hơn
20.460 người. Gồm 2 đảo: đảo Lớn (Lý Sơn,hoặc gọi Cù Lao Ré),
đảo Bé (cù lao Bờ Bãi) ở phía Bắc đảo Lớn, và hòn Mù Cu ở phía
Đông của đảo Lớn. Huyện được chia làm 3 xã: An Vĩnh (huyện lỵ Đảo lớn), An Hải (Đảo lớn) và An Bình (đảo Bé).Du khách về nhận
phòng, nghỉ ngơi. Du khách tham quan Âm Linh Tự: nơi thờ cúng
Lính Hoàng Sa, dùng cơm trưa, nghỉ trưa.
Chiều: Du khách tham quan Chùa Hang – một trong những thắng cảnh đẹp
nhất trên Đảo được công nhận di tích lịch sử Quốc Gia. Đoàn tiếp tục
tham quan và chụp hình luu niệm tại Cột Cờ Lý Sơn. Khởi hành đi
tham quan Chùa Đục, Bàn Than, Cổng Tò Vò, chinh phục đỉnh
núi Giếng Tiền, nghe truyền thuyết về Bàn Cờ Tiên để ngắm nhìn
toàn bộ Đảo Bé (An Bình), những cánh đồng Hành, Tỏi, cảnh Biển
xa xăm. Đoàn tham quan toàn cảnh bảo tàng Hoàng Sa Bắc Hải là
di tích lưu giữ nhiều kỷ vật nhất của Hải Đội Hùng Binh năm xưa,
tìm hiểu về bản sắc của Lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa. Đoàn tiếp
tục đi tham quan tìm hiểu Giếng Vua trong văn hoá của ngưòi bản
địa. Về khách sạn dùng cơm chiều
Tối:

Du khách nghỉ đêm tại Lý Sơn, dạo biển về đêm và tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân.

NGÀY 4: LÝ SƠN – SƠN MỸ - TƯỢNG MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG – TP.HCM ĂN 2 BỮA
Sáng: Dùng điểm tâm. Du khách xuống bến tàu: 7H30 Tàu cao tốc đưa du
khách về Quảng Ngãi:

Xe đón du khách đưa về tham quan khu

chiến tích Sơn Mỹ: Vào sáng ngày 16 tháng 3 năm 1968, quân
đội Hoa Kỳ thực hiện truy quét lực lượng Việt Cộng tại Mỹ Lai (Sơn
Mỹ). Binh lính dồn dân chúng, gồm phần lớn là phụ nữ, trẻ em và
người già, rồi tiến hành xả súng giết hại họ, tổng số 504 dân thường
đã bị giết, tiếp tục về ghé tham quan tượng đài bà mẹ Anh Hùng tại
Quảng Nam: Mẹ Nguyễn Thị Thứ có 9 người con , 1 con rể và 2
cháu ngoại đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, về nhà
hàng dùng cơm trưa.
Chiều: Xe đưa du khách ra sân bay, Làm thủ tục checkin khởi hành về
TP.HCM, kết thúc tour. Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.

GIÁ TOUR NHÓM TỪ 10 KHÁCH :
KHÁCH SẠN
3 SAO

GIÁ TOUR
PHÒNG 2 –> 3 KHÁCH
3.948.000

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ (VIỆT NAM ĐỒNG)
MÁY BAY

PHỤ THU
PHÒNG ĐƠN

TỪ 2.000.000

900.000

 BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh .
 Khách Sạn: Phòng trang bị TV, ĐT, máy lạnh, nước nóng lạnh,…
 Ăn uống : 02 Bữa sáng set Menu + 02 bữa sáng Buffet + 07 bữa chính.
- Ăn sáng gồm: Hủ tiếu, bún bò, phở, bánh mì ốp la, bánh canh + cà phê đá, đá chanh, nước ngọt
chai, sữa đậu nành chai,….
- Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn + 01 món xào + 01 món canh + 01 rau trộn + trái cây + cơm
trắng + trà đá ( thực đơn thay đổi theo từng bữa ). Đặc biệt có các bữa ăn dặc sản địa phương.
- Dịch vụ khác: Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh
- Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
- Tàu Cao Tốc đi Lý Sơn + Xe đặc chủng + múa hát chăm tại Mỹ Sơn
- Khách được bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 10.000.000 đồng/trường hợp.
Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.
- KHÔNG BAO GỒM : Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi, chi phí cá nhân …
- VÉ MÁY BAY: Trẻ em dưới 2 tuổi = 10%, Từ 2 tuổi đến 11 tuổi = 90%, Từ 12 tuổi = 100%

 LƯU Ý :
 Vé tour: Trẻ em dưới 5 tuổi ba mẹ tự lo, từ 5 tuổi đến 11 tuổi =1/2 vé, từ 11 tuổi trở
lên 100% ( 2 người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi : Trẻ thứ 2 phải mua ½ vé , từ 5
tuổi đến 11 tuổi , trẻ thứ 2 phải mua 1 vé )


Do hợp tác và xuất vé máy bay theo đoàn nên du khách không được hoàn vé, thay đổi hành trình,
thay đổi tên. Với những du khách đăng ký cận ngày khởi hành, giá tour có thể sẽ thay đổi do giá vé
máy bay thực tế. Nên đem theo áo ấm, giầy vải và hành lý, gọn nhẹ …



Mọi trường hợp khách cung cấp sai tên, công ty 5N không chịu trách nhiệm khi hãng hàng không từ
chối làm thủ tục và yêu cầu mua vé mới. Du khách có mặt tại sân bay trước giở khởi hành 2 tiếng
30 phút, để hướng dẫn làm thủ tục lên máy bay. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trường hợp
khách đi trễ, quầy làm thủ tục máy bay khóa sổ.



Đem theo bản chính giấy tờ tuỳ thân như: CMND hoặc hộ chiếu, khai sinh…Trẻ em từ 14 tuổi trở
lên sử dụng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.



Trẻ em dưới 14 tuổi đi một mình ngoàii giấy tờ cá nhân, người đại diện theo pháp luật của hành
khách đó cần liên hệ với phòng vé máy bay, ký giấy đăng ký thủ tục cho cháu.



Các chuyến bay và giờ bay có thể thay đổi vào giờ chót, do phụ thuộc vào các hãng hàng không



Hành lý xách tay lên máy bay, du khách không mang theo dao, kéo, vật nhọn rượu màu trắng



Tài sản quý giá của cá nhân như: tiền bạc, tư trang, vật dụng có giá trị. Quý khách vui
lòng tự bảo quản hoặc gởi tại Lễ Tân – Khách Sạn.



Trong những trường hợp khách quan như : thiên tai, bạo động, dịch bệnh, máy bay hoãn chuyến…
thì DL 5N sẽ chủ động thay đổi lịch trình hoặc huỷ tour nhằm đảm bảo sự an toàn cho du khách và
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 trong tour.

