
 

 

LỊCH TRÌNH  

TOUR HUẾ 1 NGÀY CỦA DANAGO 

 

1. Tóm tắt lịch trình tour Huế 1 Ngày 

❖ 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 DANAGO 

Người lớn Trẻ em 

690.000 VNĐ 350.000 VNĐ 

 

3. Lịch trình chi tiết tour Huế 1 Ngày 

 

 

 

08:00 - Xe và HDV của DANAGO đón đoàn mình tại điểm hẹn, đoàn tập trung và sau đó 

khởi hành đến thành phố Huế. 

09:00 - Đoàn mình di chuyển theo hướng biển Phạm Văn Đồng, ngắm cảnh biển và HDV 

của DANAGO thuyết minh về Đà Nẵng xinh đẹp. 

09:30 - Sau khi di chuyển, đoàn mình tiếp tục được dừng chân ngắm cảnh tại Vịnh Lăng Cô 

xinh đẹp, thư giãn và có thể tìm hiểu về làng nghề nuôi cấy ngọc trai nơi đây.

Buổi sáng: Đà Nẵng – Vịnh Lăng Cô – Lăng Khải Định (ăn trưa) 



 

 

10:30 - Xe của DANAGO đưa đoàn ghé đến 

tham quan Lăng Khải Định. Đây được xem 

là lăng mộ đẹp nhất được xây dựng dưới triều 

đại nhà Nguyễn. 

11:30 - Đoàn mình nghỉ ngơi và thưởng thức 

bữa trưa tại nhà hàng đặc sản Huế. 
 

 

 

13:00 - Xe của DANAGO đưa đoàn khởi 

hành đến Đại Nội, HDV giới thiệu khách 

tham quan các cung điện cổ kính như Tử Cấm 

Thành, Hoàn Thành, điện Thái Hòa, Cửu 

Đình… 

 

15:00 - Kết thúc chương trình tại Đại Nội, 

HDV của DANAGO đưa đoàn đến tham quan 

chùa Thiên Mụ, quý khách dâng hương và 

chụp hình tại tháp Phước Duyên là biểu 

tượng lâu đời của Cố đô Huế. 

16:00 - Kết thúc chương trình tham quan, xe 

của DANAGO đưa đoàn về lại điểm hẹn tại 

Đà Nẵng. 

 

 

18:00 - Quý khách có mặt tại điểm hẹn trả ban đầu, HDV chia tay quý khách và kết thúc 

tour tham quan Huế 1 ngày cùng DANAGO. 

Buổi chiều: Đại Nội – Chùa Thiên Mụ - Đà Nẵng 



 

 

4. Tour Huế 1 Ngày bao gồm 

o 01 bữa ăn trưa nhà hàng sang trọng tại Huế, mỗi suất 120.000đ; 

o Vé tham quan các địa điểm trong chương trình tour; 

o Xe du lịch đời mới đưa đón trong suốt hành trình; 

o Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm, am hiểu lịch sử; 

o Bảo hiểm du lịch; 

o Nước uống tiêu chuẩn 500ml/người. 

5. Tour Huế 1 Ngày không bao gồm 

o Vé máy bay hoặc vé các điểm tham quan ngoài chương trình; 

o Thuế VAT 10% (khi lấy hóa đơn); 

o Tiền tip cho HDV và lái xe (không bắt buộc); 

o Các chi phí cá nhân phát sinh: mua sắm, ăn uống ngoài chương trình tour. 

6. Chính sách dành cho trẻ em 

o Miễn phí trẻ em từ 02 - dưới 05 tuổi: Nếu bé cao hơn 1m chi phí phát sinh ba mẹ tự 

chi trả; 2 người lớn chỉ kèm 1 trẻ em miễn phí, trẻ thứ 2 tính 50% giá tour. 

o Trẻ em từ 05 - dưới 09 tuổi: Tính giá trẻ em. Nếu bé cao hơn 1,4m chi phí phát sinh 

ba mẹ tự chi trả; 

o Từ đủ 10 tuổi: Tính như người lớn. 

 

QUÝ KHÁCH THAM KHẢO CHI TIẾT LỊCH TRÌNH TOUR TẠI WEBSITE: 

https://dng.vn/tour-hue-1-ngay 

Trân trọng! 

       

https://dng.vn/tour-hue-1-ngay


 

 

          

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO 

Trụ sở: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 

Giấy phép lữ hành số: 48-N69/2022/SDL.GP LHND 

Fanpage: https://facebook.com/danago.vn 

Website: https://dng.vn 

Email: danago@dng.vn 

Hotline: 0833-888-404 


