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1. Show diễn bán vé theo khung giờ quy định tại Duyệt Thị Đường: 
 Chương trình Thời gian Giá vé  

Biểu diễn nghệ thuật Nhã nhạc, 
ca múa cung đình và tuồng cung 
đình 

Show 1 10h00 - 10h30 
200.000đ/1người 

Show 2 15h00 - 15h 30 

2. Show diễn theo yêu cầu tại Duyệt Thị Đường (ngoài khung giờ bán vé 
quy định) và kết thúc trước 17h00: 

 Chương trình Số lượng khách Giá tiền 

Biểu diễn nghệ thuật Nhã nhạc, 
ca múa cung đình và tuồng 
Cung đình (Thời lượng 30 - 35 
phút) 

Đoàn 
khách  

01 - 20 người 10.000.000đ/Show 

21 - 50 người 15.000.000đ/Show 

51 - 100 người 20.000.000đ/Show 

3. Show diễn theo yêu cầu tại Duyệt Thị Đường sau 17h00 (Không có tổ 
chức dạ tiệc): 

 Chương trình Số lượng khách Giá tiền 

Biểu diễn nghệ thuật Nhã nhạc, 
ca múa cung đình và tuồng 
Cung đình (Thời lượng 30 - 35 
phút) 

Đoàn 
khách  

01 - 20 người 15.000.000đ/Show 

21 - 50 người 20.000.000đ/Show 

51 - 100 người 30.000.000đ/Show 

4. Show diễn theo yêu cầu tại Duyệt Thị Đường có tổ chức Dạ nhạc tiệc 
(chưa bao gồm xuất ăn Dạ tiệc). 

TT Nội dung công việc 
Thời lượng 
show diễn 

Mức giá Ghi chú 

1 
Biểu diễn nghệ thuật 

Nhã nhạc, ca múa 
cung đình 

Từ 30 - 35 phút 25.000.000đ 
Biểu giá này áp 

dụng cho đoàn dưới 
50 khách. Đoàn trên 
50 khách: phụ phí 
150.000đ/01 khách 

Từ 36 - 60 phút 35.000.000đ 

Từ 61 - 90 phút 40.000.000đ 

2 
Nghi thức đón từ cổng 
Hiển Nhơn vào Duyệt 

Thị Đường 
7.000.000đ/lượt 

5. Show diễn theo yêu cầu tại các khách sạn, nhà hàng tại trung tâm 
thành phố Huế. 

Nội dung công việc 
Thời lượng 
show diễn 

Mức giá Ghi chú 

Biểu diễn nghệ thuật Nhã 
nhạc, ca múa cung đình 

Từ 30 - 35 phút 25.000.000đ 

Bao gồm: âm thanh, 
ánh sáng phục vụ 
cho chương trình 

Từ 36 - 50 phút 30.000.000đ 

Biểu diễn Ca Huế 
Từ 30 - 35 phút 7.000.000đ 

Từ 36 - 60 phút 10.000.000đ 
*Ghi chú: Báo giá trên đã bao gồm VAT và được áp dụng từ ngày 01/7/2022-31/03/2023 
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