
 

 

 

TOUR DU LỊCH ĐÀ NẴNG 
 

ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN – BÀ NÀ– CỐ ĐÔ HUẾ 
 

Chương trình tour: 6 ngày 5 đêm 
 

Ưu điểm: Du lịch Đà Nẵng quý vị được trải nghiệm tại 1 thành phố đáng sống nhất Việt Nam với nhiều nét đặc 
sắc về và nhiều điểm thăm quan vô cùng thú vị như: Cầu Rồng phun lửa, cầu quay sông Hàn, cầu Tình Yêu có 1 
không 2 tại VN, biển Mỹ Khê quyến rũ nhất hành tinh, đảo Cù Lao Chàm với lặn ngăm san hô trong lành thú vị 
hơn ở Pataya Thái Lan, phố cổ Hội An nguyên sơ và cổ kính – Unesco công nhận là di sản của Thế giới, được nghe 
về những giai thoại bí ẩn trong thâm cung bí sử 13 vị Vua triều Nguyễn tại Cố Đô Huế - cung thành Đại Nội và đặc 
biệt quý vị còn được trải trải nghiệm 4 mùa trong một ngày với Bà Nà Hills và thưởng ngoạn kiến trúc độc đáo 
như các lâu đài trong truyện cổ tích của làng kiến trúc Pháp độc đáo trên đỉnh núi Bà Nà. 

 
 

   
 
 

LỊCH TRÌNH TOUR 
 
NGÀY 01 (6/6): HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG  
 
Phương tiện: Xe Giường nằm, khởi hành lúc 15h00 
 
NGÀY 02 (7/6): ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ (Ăn Trưa, Tối) 
 
Sáng: Đoàn đến Đà Nẵng xe và HDV đón Quý khách đưa về Khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 
Sau đó xe đưa đoàn ăn trưa với đặc sản nổi tiếng Đà Nẵng “Bánh tráng thịt heo 2 đầu da & 
Mỳ Quảng”.  
 
Sau bữa trưa đoàn nghỉ ngơi tại khách sạn. 
 
Chiều: Đoàn thăm quan Bán Đảo Sơn Trà,  viếng Chùa Linh Ứng Sơn Trà – nơi có tượng Phật Bà 
Quan Âm cao nhất Việt Nam 67m. 
 
Về lại khách sạn. Quý khách tự do dạo chơi & tắm biển Mỹ Khê – được tạp chí Forbes bình chọn 
là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Ăn tối. Nghỉ đêm tại Đà Nẵng. 
 
NGÀY 03 (8/6): ĐÀ NẴNG – RỪNG DỪA BẢY MẪU – PHỐ CỔ HỘI AN (trưa, tối) 
 
Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó, Xe và HDV đón quý khách tại điểm 
hẹn khởi hành đi rừng dừa Bảy Mẫu nằm ở Thôn Vạn Lăng – Hội An. Quý khách tham quan rừng 
dừa Bảy Mẫu, chèo thuyền/ thúng vào rừng dừa nước, nghe những câu chuyện về chiến tranh 
chống Mỹ, thưởng thức kỹ năng “ chém “ nước của người nông dân với chiếc thuyền thúng, nhận 
quà lưu niệm được làm từ lá dừa.  



 

 

 
12h00: Dùng bữa trưa tại khu du lịch sinh thái. Với những món hải sản tươi ngon nổi tiếng đậm 
đà hương vị sông nước: tôm, cua, cá,… cùng những món ăn nức tiếng Hội An như: Cao Lầu, Cơm 
gà Hội An, bánh đập, hến xào, hoành thánh. Tham gia trò chơi dân gian – team building: đi xe 
đạp thăng bằng, chơi zipline, đi thăng bằng trên cầu khỉ, câu cá,… 
 
14h00: xe đón và đưa quý khách tham quan Hội An. Đến phố cổ Hội An tham quan những ngôi 
nhà cổ có niên đại hàng trăm năm, tham quan Chùa Cầu, hội quán Quảng Đông và tìm hiểu về 
lịch sử hình thành phát triển, nếp văn hóa sinh hoạt của người dân tại đây. 
 
19h00: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng, thưởng thức các món ăn đặc sản dân giã của Phố 
Hội: Cao Lầu, cơm gà Hội An, Hến trộn, Bánh đập…. 
 
20h30: Xe và HDV đưa khách về lại Đà Nẵng, quý khách tự do khám phá Đà Nẵng về đêm. 
 
NGÀY 04 (9/6): BÀ NÀ HILLS – LỄ HỘI PHÁO HOA QUỐC TẾ (Ăn Trưa, Tối) 
 
Sáng: Sau bữa điểm tâm xe và Hướng dẫn viên đưa quý khách khởi hành đi tham quan Khu du 
lịch Bà Nà Hills – điểm nghĩ dưỡng cao cấp của người Pháp xây dựng vào năm 1910, nằm ở độ 
cao 1.478m so với mực nước biển. Quý khách tận hưởng những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ 
Xuân – Hạ – Thu – Đông trong 1 ngày. Tự do khám phá Bà Nà Núi Chúa, tham gia các trò chơi tại 
một trong công viên giải trí tầm cỡ khu vực Fantasy Park ở Bà Nà – (Vòng quay tình yêu, phi 
công SKIVER, đường đua lửa, cối xay gió, người nhện, tháp rơi xoay tự do…..). Hay, chinh phục 
đỉnh núi Chúa ở độ cao 1.487m so để thưởng thức quang cảnh núi rừng Bà Nà và toàn cảnh Đà 
Nẵng và Quảng Nam từ trên cao. 
 
12h00: Đoàn rời Bà Nà xuống chân núi ăn trưa và nghỉ ngơi. 
 
Chiều: Đoàn tự do nghỉ ngơi và tắm biển. 
 
Quý khách ăn tối tại Nhà hàng và thưởng ngoạn cuộc thi Pháo hoa Quốc tế tại Đà Nẵng giữa 2 đội 
Thụy Điển và Bồ Đào Nha. Nếu Quý khách có nhu cầu mua vé vào khán đài xem pháo hoa với vị 
trí đẹp nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm. 
 
NGÀY 05 (10/6): CITY TOUR ĐÀ NẴNG, CHỤP HÌNH VÀ MUA SẮM (Ăn trưa) 
 
Sáng: Điểm tâm tại khách sạn. Trả phòng khách sạn. 
 
10h00: xe và Hướng dẫn viên đưa Quý khách tham quan thành phố Đà Nẵng với các điểm nổi 
bật như: Cầu Rồng, Bến Tình Yêu, Cầu Xoay Sông Hàn, tòa nhà Hành chính,... và mua sắm, mua 
quà lưu niệm Miền Trung tại chợ Sông Hàn hoặc Trung tâm Quà lưu niệm Miền Trung.  
 
Sau đó đoàn dùng bữa trưa tại Nhà hàng, nghỉ ngơi. 
 
14h00: Đến giờ xe đưa Quý khách ra Ga tàu / Bến xe / Sân bay Đà Nẵng. Quý khách trở về Hà 
Nội. Kết thúc chương trình tour. Kính chào tạm biệt quý khách ! 
 
 

GIA TOUR TRỌN GÓI: 2.528.000đ/KHÁCH 
 

(Giá trên áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên) 
 
GIÁ TOUR BAO GỒM : 
 

- Xe ô tô du lịch 29 chỗ đời mới điều hòa, lái xe chuyên nghiệp phục vụ theo các ngày tour. 
- Khách sạn 2 Sao, tiêu chuẩn 2 người 1 phòng, trường hợp lẻ ngủ phòng 3 người. 



 

 

- Vé thăm quan thắng cảnh tại tất cả các điểm tham quan theo chương trình. 
- Trọn gói thăm quan Rừng dừa bảy mẫu theo chương trình. 
- Ăn 07 bữa chính: tiêu chuẩn 120.000đ/người; 
- Nước uống (01 chai lavie nhỏ/ngày) phục vụ trên xe theo trong suốt hành trình thăm quan. 
- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp theo đoàn phục vụ suốt tuyến. 
- Bảo hiểm mức đền bù tối đa 20.000.000Đ/người/vụ. 

  
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM : 
 

- Vé máy bay / vé tàu / vé xe GN khứ hồi: HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI. 
+ Vé máy bay: 2.800.000đ/vé khứ hồi 
+ Vé tàu: khoảng 2.300.000đ/vé khứ hồi nằm cứng khoang 6. 
+ Vé xe giường nằm: 450.000đ/người/lượt 

- Xe đưa đón sân bay / Ga / Bến xe tại Hà Nội: 800k/lượt. 
- Vé cáp treo Bà Nà: 700.000vnđ/người. 
- Đồ uống (rượu, bia, nước ngọt...) trong các bữa ăn và suốt chương trình. 
- Các chi phí cá nhân (điện thoại, giặt là, mua sắm, thăm quan ngoài chương trình...). 
- Tiền thưởng (Tip) cho lái xe, hướng dẫn viên (không bắt buộc). 

  
GIÁ TOUR TRẺ EM : 
 

- Trẻ Em trên 10 tuổi trở lên: tính 100% giá tour. 
- Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi: tính 50% giá tour 
- Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí ở cùng bố mẹ 

  
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN : 
 

- Họ và tên đầy đủ. 
- Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 
- Số điện thoại liên lạc. 
- Số hiệu (Chuyến bay, Tàu, Hãng xe..) để HDV đón Quý khách đúng cửa. 

 
 
Mọi yêu cầu thêm về thông tin vui lòng liên hệ:  
 
TRUNG TÂM DU LỊCH NỘI ĐỊA – BROTHERTOURS GROUP 
Đ/C: P.1509 – tòa nhà HH2 Bắc Hà - đường Tố Hữu – Hà Nội 
VP Đà Nẵng: 126 Núi Thành – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng 
Tel: 0915.26.36.89 / 0968.519.588 
Email: thanh.dlvn@gmail.com 
 

 
HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH ! 

 


