DANAGO KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH
CHƯƠNG TRÌNH TOUR HUẾ 1 NGÀY
1. Tóm tắt chương trình tour
• Buổi sáng: Đà Nẵng – Vịnh Lăng Cô – Lăng Khải Định (Ăn trưa)
• Buổi chiều: Đại Nội – Chùa Thiên Mụ - Đà Nẵng
2. Giá tour Huế 1 ngày của DANAGO
TOUR GHÉP

TOUR ĐOÀN RIÊNG

660.000đ/ KHÁCH (>1 người)

800.000đ/KHÁCH (> 8 người)

650.000đ/ KHÁCH (> 5 người)

750.000/KHÁCH (>10 người)

3. Chương trình chi tiết
▪ Buổi sáng: Đà Nẵng => Vịnh Lăng Cô => Lăng Khải Định (Ăn trưa)

08:00 Đoàn mình tập trung ở điểm hẹn tại
Đà Nẵng, sau đó đoàn mình bắt đầu di
chuyển đến thành phố Huế.
Xe của DANAGO khởi hành đưa đoàn đi
dọc tuyến đường biển, HDV sẽ giới thiệu
đến quý khách về bãi biển Nguyễn Tất
Thành và lịch sử hình thành của Hầm Hải
Vân.

09:30 Quý đoàn sẽ đến tham quan tại Vịnh
Lăng Cô với không gian thiên nhiên thoáng
mát, biển nước mênh mông vô cùng lãng
mạn, quý khách vừa tham quan, chụp ảnh tại
đầm Lập An và tìm hiểu về làng ngọc trai
nơi đây.

Ảnh vịnh lăng cô
10:30 Đặt chân đến Huế, xe đưa đoàn mình
ghé đến Lăng Khải Định là công trình kỳ
công được xây dựng kéo dài hơn 11 năm,
nguyên liệu ngoại quốc kết hợp kiến phúc
thiết kế phá cách được mệnh danh là lăng
mộ đẹp nhất trong hệ thống lăng mộ dưới
triều Nguyễn.

12:00 Đoàn mình dừng chân, nghỉ ngơi và thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng đặc sản Huế.

▪ Buổi chiều: Đại Nội => Chùa Thiên Mụ => Đà Nẵng

13:00 Sau khi nạp năng lượng, HDV cùng
xe của DANAGO đưa đoàn đến khám phá
Đại Nội là 1 trong 3 Di sản thế giới đặc sắc
nhất Miền Trung, quy mô lớn nhất cả nước.
HDV đưa đoàn tham quan Hoàn Thành,
Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành
cùng hệ thống các cung điện cổ kính và nghe
HDV kể những câu chuyện thâm cung bí sử
huyền bí.

15:00 Đoàn mình tiếp tục di chuyển đến
chùa Thiên Mụ là ngôi chùa cổ nhất xứ
Huế, chùa bình yên với rừng thông và dòng
sông Hương thơ mộng. Quý khách dâng
hương, cầu nguyện và chụp hình kỉ niệm tại
ngôi tháp Phước Duyên 7 tầng là biểu
tượng lâu đời của xứ Huế.

16:00 Kết thúc chương trình tại Huế, xe của DANAGO khởi hành đưa đoàn về lại điểm hẹn
tại Đà Nẵng, chia tay và kết thúc tour Đà Nẵng đi Huế 1 ngày thú vị.
Linh tham khảo: https://dng.vn/tour-hue-1-ngay
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4. Giá tour Huế 1 ngày của DANAGO bao gồm
Phương tiện đời mới, chất lượng, đưa đón tận nơi;
Vé tham quan tại các điểm (nêu rõ các điểm trong tour);
Bữa ăn chất lượng tại nhà hàng tiêu chuẩn 120.000đ/suất, nước suối 500ml/1 ngày,
khăn lạnh;
Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, vui vẻ, nhiệt tình của DANAGO;
Dụng cụ y tế thông thường;
Bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 20.000.000đ/vụ.
5. Giá tour Huế 1 ngày của DANAGO không bao gồm
VAT 8% (chỉ đóng khi quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn GTGT);
Tiền Tip hướng dẫn viên, chi phí cá nhân ngoài chương trình tour;
Phụ thu người nước ngoài 100.000đ/khách;
6. Chính sách dành cho trẻ em của DANAGO
MIỄN PHÍ giá tour từ 1t đến 4t;
GIẢM 50% giá tour cho trẻ 5t – 9t;
Tính theo giá tour người lớn với trẻ từ 10 tuổi trở lên.

7. Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO
Đ/c: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
Hotline: 0833-888-404
Website: https://dng.vn
Số giấy chứng nhận ĐKDN: 0402118435
Số giấy phép lữ hành: 48-N69/2022/SDL.GP LHND
Fanpage: https://www.facebook.com/danago.vn
Email: danago@dng.vn

Chú ý:
DANAGO sẽ chuẩn bị mũ cho đoàn trong suốt chuyến đi, quý khách vui lòng gửi lại mũ
cho HDV khi kết thúc tour. Quý khách nào muốn giữ lại mũ, tính thêm phí phát sinh
30k/mũ cho HDV.
Xin chân thành cảm ơn !

