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08:00 Đón tại khách sạn, di chuyển đến thành phố Huế (đi đèo về hầm). 
Chụp hình tại bãi biển Lăng Cô 

10:30 Ghé thăm lăng mộ Khải Định, một trong số những ngôi mộ hoàng 
gia đẹp nhất của triều Nguyễn, được thiết kế để hòa quyện với môi trường 
xung quanh tự nhiên và được xây dựng theo yếu tố phong thủy. 
 

HUẾ 

11:30 Thời gian cho bữa trưa 
 
12:30 Ghé thăm Thành cổ Huế là điểm thu hút nhất, bao gồm: Hoàng 
thành, Tử Cấm Thành và nơi ở của nhà vua 
 
14:30 Thăm chùa Thiên Mụ, được nhiều người coi là biểu tượng không 
chính thức của Huế. 
 
17:00 Quay về Đà Nẵng. 
 
 
 

Nhóm khách (NL) 
 Có ăn 

Không ăn  
 
 

1 khách 

4,320,000 

4,020,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách 

2,625,000 

2,325,000 

2,115,000 

1,815,000 1,500,000 

TOUR BAO GÔ ̀M: Vâ ̣n chuyê ̉n+ vé tham quan+ hướng dẫn viên tiếng Anh/Việt+ ăn 
trưa (tùy chọn)+nước suô ́i+bảo hiểm 
GIA ́  TOUR TRE ̉  EM: dướ i 5 tuổi:  miễn phí, trẻ từ 5-10 tuổi:  50% giá Tour 

GIÁ TOUR (VND/KHÁCH) 

1 

TOUR BAO GÔ ̀M: Vâ ̣n chuyê ̉n+ vé tham quan+ hướng dẫn viên tiếng Anh/Việt+ ăn 
trưa (tùy chọn)+nước suô ́i+bảo hiểm 

GIA ́  TOUR TRE ̉  EM: dưới  5 tuổi: miễn phí, trẻ  từ  5-10 tuổi: 50% giá Tour 

Giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT 

1,800,000 



    Thánh địa Mỹ Sơn là tổ hợp 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. Năm 1999, thánh địa 
Mỹ Sơn đã được UNESCO chọn là một trong các di sản thế giới. 

MỸ SƠN  
& HỘI AN 

08:00 Đón khách tại khách sạn. Khởi hành đi Mỹ Sơn 
09:30 Đến Mỹ Sơn, tham quan khu Thánh địa lâu đời của Vương Quốc Chăm Pa với những đền tháp 
rêu phong bí ẩn từ thế kỉ VII, thưởng thức chương trình ca múa Chăm đặc sắc, thăm Trung Tâm 
Thánh Mẫu Trà Kiệu - đặt trên nền móng Kinh Thành xưa của người Chăm (Kinh thành Sư Tử). 
Thưởng thức biểu diễn múa & âm nhạc Champa (nếu có). 
11:30 Di chuyển đến Hội An. Thời gian cho bữa trưa 
13:00 Hướng dẫn viên đưa quý khách men theo những con phố nhỏ nhắn rêu phong hàng trăm 
năm tuổi đến di tích văn hóa như: Chùa Cầu, Hội Quán Phước Kiến, Nhà Cổ Tân Ký… 
14:00 Du khách trải nghiệm những món ăn giản dị ven đường, mua sắm quà lưu niệm. 
15:00 Tiễn khách về lại Đà Nẵng. Tour kết thúc. 

    Hội An có nhiều khu phố cổ được xây từ thế kỷ 16 và vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn đến nay. 
Trong các tài liệu cổ của phương Tây, Hội An được gọi Faifo. Phố cổ Hội An được công nhận là một di 
sản thế giới UNESCO từ năm 1999. Đây là địa điểm thu hút được rất nhiều khách du lịch 

Nhóm khách (NL) 
 Có ăn 

Không ăn  
 
 

1 khách 

 3,810,000 

3,510,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách 

 2,370,000 

2,070,000 

 1,965,000 

1,665,000 

1,725,000 

1,425,000 

TOUR BAO GÔ ̀M: Vâ ̣n chuyê ̉n+ vé tham quan+ hướng dẫn viên 
tiếng Anh/Việt+ ăn trưa (tùy chọn)+nước suô ́i+bảo hiểm 

GIA ́  TOUR TRE ̉  EM: dướ i 5 tuổi:  miễn phí, trẻ từ 5-10 tuổi:  50% 
giá Tour 

GIÁ TOUR(VND/KHÁCH) 

2 

Giá  đã  bao gồm 5% phí dịch  vụ  và  8% VAT 



MỸ SƠN  

    Thánh địa Mỹ Sơn, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km, là tổ hợp 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. 
Năm 1999, thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO chọn là một trong các di sản thế giới. 

08:00 Đón khách tại khách sạn. Khởi hành đi Mỹ Sơn 
 
09:30 Đến Mỹ Sơn, tham quan khu Thánh địa lâu đời của 
Vương Quốc Chăm Pa với những đền tháp rêu phong 
bí ẩn từ thế kỉ VII, thưởng thức chương trình ca múa Chăm 
đặc sắc, thăm Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu 
- đặt trên nền móng Kinh Thành xưa của người Chăm 
(Kinh thành Sư Tử).. Thưởng thức biểu diễn múa & 
âm nhạc Champa (nếu có ). 
 
11:30 Thời gian cho bữa trưa 
 
13:00 Kết thúc tour. Tiễn khách về lại khách sạn 

DỊCH VỤ BAO GỒM:  

Vận chuyển+ vé tham quan+ 
hướng dẫn viên tiếng Anh/Việt+ 
ăn trưa (tùy chọn)+nước 
suô ́i+bảo hiểm 

            GIÁ TOUR TRẺ EM 

 Dưới 5 tuổi: miễn phí, trẻ từ 5-10 
tuổi: 50% giá Tour 

Nhóm khách (NL) 
 Có ăn 

Không ăn 
 

1 khách 

3,225,000 

2,925,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách 

 2,025,000 

1,725,000 

 1,650,000 

1,350,000 

1,425,000 

1,125,000 

INITERARY 

GIÁ TOUR (VND/KHÁCH): 

3 

Giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT 



 1,725,000 

1,425,000 

 1,455,000 

1,155,000 

1,275,000 

975,000 

Tham quan Phố Cổ  

Hội An 

  Hội An sở hữu những dãy phố cổ gần như nguyên vẹn với nững ngôi nhà hình ống xuyên suốt 
từ phố nọ sang phố kia. Khu phố cổ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới, là 
điểm đến lãng mạn và hoài cổ mà những du khách đến với miền Trung khó có thể bỏ qua.Phố 
cổ Hội An được công nhận là một di sản thế giới UNESCO từ năm 1999. Đây là địa điểm thu hút 
được rất nhiều khách du lịch 

Đón khách tại khách sạn. Khởi hành đi Hội An. 
Khởi hành vào Hội An bách bộ tham quan và mua sắm Phố 
Cổ với: 

Chùa cầu Nhật Bản: Cây Cầu được những thương nhân người 
Nhật xây dựng để thuận tiện cho việc di chuyển qua lại, buôn 
bán giữ phố người Hoa và phố người Nhật. 

Bảo tàng: nằm gần Chùa Cầu, nó chứa các triển lãm từ thời kỳ 
đầu tiên của lịch sử Hội An. 
Hội quán Phước Kiên: Được xây dựng với mục đích thờ cúng 
Thiên Hậu Thánh Mẫu cùng các vị thần bảo hộ, còn là nơi hội 
họp đồng hương của người Phúc Kiến, những người đến Hội An 
sớm nhất vào thời bấy giờ 
 Xưởng tơ tằm và thủ công mỹ nghệ: nơi sản xuất thủ công 
truyền thống Hội An được thực hiện khéo léo. 
 Chợ Hội An: một cái nhìn sâu sắc thú vị về cuộc sống địa phương 
 11:00    Tự do mua sắm tại các cửa hàng lưu niệm & trải nghiệm ẩm thực địa 

phương 
 13:00  Quay về khách sạn. Kết thúc chương trình. 

08:00 TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển+ vé tham 
quan+ hướng dẫn viên 
tiếng Anh/Việt+ ăn trưa 
(tùy chọn)+nước 
suô ́i+bảo hiểm 

            GIÁ TOUR TRẺ EM 

Dưới 5 tuổi: miễn phí, trẻ từ 
5-10 tuổi: 50% giá Tour 

Nhóm khách (NL) 
 

Có ăn 
Không ăn 

 
 

1 khách 

 2,625,000 

 2,325,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách 

GIÁ TOUR (VND/KHÁCH): 

4 

Giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT 



Không ăn 
 

08:00 Đón khách tại khách sạn. Di chuyển đến Bà Nà 
08:30 Đến Bà Nà. Di chuyển đến Cổng chính của Ba Bà Hills. 
09:00 Đi cáp treo để tham quan các điểm: Cây cầu vàng (Bàn tay 
của các vị thần), Le Jardin DirAmour (Vườn hoa tình yêu), Biệt thự cổ 
Pháp, hầm rượu, Chùa Linh Ứng (Tượng Phật) 
10:30 Đi cáp treo lên Làng Pháp 
11:00 Tự do nghỉ ngơi, ăn trưa 
12:00 Tự do khám phá Quảng trường Du Dôme, và Làng Pháp (với rất 
nhiều nhà hàng, cà phê, cửa hàng, khách sạn.Tự do khám phá và 
chơi game tại Công viên Fantasy - Công viên giải trí trong nhà lớn 
nhất Việt Nam 
14:00 Rời Bà Nà 
15:00 Tiễn khách tại khách sạn 

Nhóm khách (NL) 
 Có ăn 

1 khách 

4,005,000 

3,705,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách 

 2,970,000 

2,670,000 

 2,700,000 

2,400,000 

2,505,000 

2,205,000 

TOUR BAO GÔ ̀M: Vâ ̣n chuyê ̉n+ vé tham quan+ hướng dẫn viên tiếng 
Anh/Việt+ ăn trưa (tùy chọn)+nước suô ́i+bảo hiểm 

GIA ́  TOUR TRE ̉  EM: dướ i 1m: miễn phí, trẻ từ 1m-1m4: 50% giá tour, trẻ 
trên 1m4: giá tour như ngườ i lớn 

GIÁ TOUR(VND/KHÁCH) 

5 
BÀ NÀ 

(CẦU BÀN TAY VÀNG) 

Giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT 



08:00 Đón khách tại KHÁCH SẠN 

08:15 Đến làng điêu khắc đá truyền thống rất nổi tiếng để chiêm ngưỡng các kiệt tác điêu 

khắc đá tinh xảo được tạo ra từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng đá Non Nƣớc dưới 

chân núi Ngũ Hành Sơn. 

09:00 Thăm quan Bảo tàng Champa -được chính thức khánh thành vào đầu năm 1919, là 

bảo tàng trưng bày các hiện vật Chăm quy mô nhất trên thế giới. Hiện tại Bảo tàng Nghệ 

thuật Điêu khắc Chăm Pa – một trong những điểm thu hút khách du quốc tế du lịch nhất Đà 

Nẵng, đang sở hữu nhiều hiện vật lớn nhỏ và được phân chia theo nguồn gốc khu vực địa lý. 

10:30 Tham quan bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng nơi đặt tượng Phật Bà cao nhất Việt Nam 

và ngắm cảnh từ độ cao 693 mét so với mực nước biển, trên địa hình một bên núi, một bên 

biển. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là một quần thể nhiều hạng mục gồm chánh điện, nhà tổ, giảng 

đường, tăng đường và thư viện... 

11:30 Ăn trưa 

13:00 Di chuyển đến Hội An. Bách bộ tham quan và mua sắm Phố Cổ với: Chùa Cầu Nhật 

Bản, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phƣớc Kiến & Xƣởng thủ công mỹ nghệ. 

16:00 Tiễn khách về lại khách sạn 

TOUR BAO GỒM:  Vận chuyển+ vé tham quan + hướng dẫn viên tiếng Anh/Việt + ăn trưa (tùy 

chọn) + nước suối + bảo hiểm 

GIÁ TOUR TRẺ EM: dưới 5 tuổi: miễn phí, trẻ từ 5-10 tuổi: 50% giá Tour 

Nhóm khách (NL)  1 khách  2 khách  

3,555,000 

3,255,000 

1,605,000 2,190,000 

1,890,000 

1,830,000 

3 - 4 khách 5 - 7 khách  

Có ăn  

Không ăn  1,530,000 

 

1,305,000 

GIÁ TOUR (VND/KHÁCH): 

         MỘT NGÀY KHÁM PHÁ ĐÀ NẴNG - HỘI AN 6 

Giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT 



Đón khách. Di chuyển đến Ngũ Hành Sơn 
 
Ghé thăm làng điêu khắc đá, nơi các nhà điêu khắc địa 
phương tạo ra nhiều sản phẩm đá cẩm thạch 
 
Leo núi Ngũ Hành Sơn bằng cầu thang đá và tận hưởng 
ngắm toàn cảnh xung quanh, và tham quan hang động 
Huyền Không.  
 
Khởi hành đến Hội An 
 
Tham quan đi bộ quanh Phố cổ Hội An như: Cầu Nhật 
Bản, Hội quán Trung Quốc, Bảo tàng Lịch sử và Văn 
hóa, vv. Tham quan xưởng tằm và thủ công mỹ nghệ nơi 
sản xuất thủ công truyền thống Hội An được thực hiện 
khéo léo. Quý khách tự do mua sắm tại các cửa hàng 
lưu niệm địa phương, thưởng thức ẩm thực Hội An. 
 
Kết thúc tour. Tiễn khách về lại khách sạn 
 

NGŨ HÀNH SƠN 

 - HỘI AN 

      Ngũ Hành Sơn là một nhóm các thành tạo đá vôi, Khu vực này chứa đầy các hang động và đồ 

thủ công bằng đá cẩm thạch mô tả các sinh vật huyền bí và hình ảnh của Đức Phật. 

 

     Phố cổ Hội An thực sự là nơi dừng chân quyến rũ nhất ở miền trung Việt Nam. Việc bảo tồn 

kiến trúc và lối sống của thế kỷ 18 trong khu phố cổ tiếp tục thu hút du khách mắt to. Một khi bạn 

đến Hội An, bạn sẽ ước mình có kế hoạch ở lại lâu hơn. Tháng 12 năm 1999, Phố cổ Hội An chính 

thức được liệt kê là Di sản Thế giới. 

Nhóm khách  

(NL) 
1 khách  2 khách  

2,890,000 

2,550,000 

1,428,000 1,870,000 

1,530,000 

1,598,000 

3 - 4 khách  5 - 7 khách  

Có ăn  

Không ăn  1,258,000 1,088,000 

GIÁ TOUR (VND/KHÁCH): 

14:00 

11:00 

10:00 

8:45 

8:15 

8:00 TOUR BAO GỒM:   

Vận chuyển + vé 

tham quan + hướng 

dẫn viên tiếng 

Anh/Việt + ăn trưa 

(tùy chọn) + nước 

suối + bảo hiểm  

 

GIÁ TOUR TRẺ EM:   

dưới 5 tuổi: miễn phí 

trẻ từ 5-10 tuổi: 50% 

giá Tour  
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Đón khách tại KHÁCH SẠN. Khởi hành đi Ngũ Hành Sơn 
 
Leo núi Ngũ Hành Sơn bằng cầu thang đá và tận hưởng ngắm toàn cảnh xung quanh, 
và tham quan hang động Huyền Không. Ghé thăm làng điêu khắc đá, nơi các nhà điêu 
khắc địa phương tạo ra nhiều sản phẩm đá cẩm thạch 
 
Thăm quan Bảo tàng Champa -được chính thức khánh thành vào đầu năm 1919, là 
bảo tàng trưng bày các hiện vật Chăm quy mô nhất trên thế giới. Hiện tại Bảo tàng 
Nghệ thuật Điêu khắc Chăm Pa – một trong những điểm thu hút khách du quốc tế du 
lịch nhất Đà Nẵng, đang sở hữu nhiều hiện vật lớn nhỏ và được phân chia theo nguồn 
gốc khu vực địa lý. 
 
Tham quan chợ Hàn, nơi du khách sẽ có cơ hội khám phá cuộc sống hàng ngày của 
người Việt Nam và mua sắm quà lưu niệm dành cho người than. 
 
Tham quan bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng nơi đặt tượng Phật Bà cao nhất Việt 
Nam và ngắm cảnh từ độ cao 693 mét so với mực nước biển, trên địa hình một bên 
núi, một bên biển.  
 
Thời gian cho bữa trưa 
 
Kết thúc chương trình. Tiễn khách về lại khách sạn 
 

8:0

0 
8:3

0 

9:3

0 

10:3

0 

11:0

0 

12:0

0 
13:0

0 

TOUR BAO GỒM: Vận chuyển + vé tham quan + hướng dẫn viên tiếng Anh/Việt + ăn trưa (tùy 

chọn) + nước suối + bảo hiểm 

GIÁ TOUR TRẺ EM: dưới 5 tuổi: miễn phí, trẻ từ 5-10 tuổi: 50% giá Tour 

Nhóm khách  

(NL) 1 khách  2 khách  

2,700,000 

2,400,000 

1,215,000 1,665,000 

1,365,000 

1,395,000 

3 - 4 khách  5 - 7 khách  

Có ăn  

Không ăn  1,095,000 

 

915,000 

GIÁ TOUR (VND/KHÁCH): 

THAM QUAN VÒNG QUANH ĐÀ NẴNG 
8 

Giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT 



TOUR LẶN NÔNG NGẮM 
SAN HÔ CÙ LAO CHÀM 

 
     Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm nằm ở xã Tân Hiệp, cách trung tâm thành phố Hội An 18 km về phía 
Đông. Nằm trên đảo Hòn Lao và đây là hòn đảo duy nhất có dân cư sinh sống. Nơi đây có hệ sinh thái 
biển phong phú và đa dạng như: hệ sinh thái san hô, rong biển, thảm cỏ biển... mang giá trị đa dạng sinh 
học cao. 
Quần đảo Chàm vừa được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Chuyến đi này không 
được khuyên từ tháng 10 - đến tháng 3 do điều kiện thời tiết không lý tưởng cho việc lặn ngắm san hô 
(nước đục & lạnh) 

08:15 Đón khách từ khách sạn Đà Nẵng 

08:45-09:00 Đến cảng Cửa Đại, làm thủ tục. Khởi hành đến 

đảo Chàm bằng tàu cao tốc (ghép tàu với các du khách khác) 

09:30-09:45 Đến địa điểm lặn ngắm san hô đầu tiên 

11:00 Đến địa điểm thứ hai để tắm biển 

12:15 Đến bãi Chồng trên đảo Chăm để ăn trưa. 

15: 00-15: 30 Đi thuyền về đất liền và trở về khách sạn (thời 

gian linh hoạt hàng ngày, không cố định, vì vậy xin vui lòng 

tận hưởng chuyến tham quan và cân nhắc nếu bạn có kế 

hoạch khác sau đó). Xin vui lòng hiểu đây là tàu cao tốc 

ghép) 

16:00 Tour kết thúc 

 

LỊCH TRÌNH: 

TOUR BAO GỒM:  

Vận chuyển + tàu cao tốc 

(ghép), dịch vụ snorkeling lặn 

ngắm san hô, vé tham quan + 

ăn trưa, hướng dẫn viên tiếng 

Anh/Việt trên đảo, nước suối 

 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM:  

Trẻ em dưới 4 tuổi: miễn phí 

trẻ em 4-8 tuổi: 50% giá Tour 

GIÁ TOUR (VND/KHÁCH): 

9 

Nhóm khách  

(NL) 

 

1 khách  2 khách  

2,430,000 

18,255,000 

1,710,000 1,920,000 

9,180,000 

1,800,000 

3 - 4 khách  5 - 7 khách  

Tàu ghép  

Tàu riêng  6,165,000 4,650,000 

Giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT 



T O U R  L Ặ N  S Â U  B ĂƤ N G  B Ì N H  K H Iƥ  N G Ă M  S A N  
H Ô  Ở  C Ù  L A O  C H À M  

LỊCH TRÌNH: 

8:15: Xe đón khách tại khách sạn. Di chuyển đến Hội An. 

8:45: Đến cảng Cửa Đại. Gặp người hướng dẫn của chúng 

tôi và khởi hành đến đảo Chàm (thuyền ghép) 

9:30: Đến địa điểm lặn đầu tiên để lặn (1 lần lặn / 1 người 

lớn). Quý khách thay trang phục bằng bộ đồ lặn chuyên 

nghiệp. Huấn luyện viên sẽ giới thiệu cách sử dụng thiết bị 

và một số kỹ năng lặn biển cơ bản. 

11:00: Đến địa điểm thứ hai để lặn nông (snorkeling) với 

ống thở (hoặc trả thêm chi phí cho lặn sâu (lặn với bình 

khí) lần thứ 2 , và vui lòng báo trước chuyến đi) 

12:15: Đến bãi biển Chồng để ăn trưa. Nghỉ ngơi 

15:30-16:30: Đi thuyền trở lại đất liền. 

16:00-17:00: Lái xe tiễn khách tại khách sạn. 

Nhóm khách  

(NL) 

 

1 khách  2 khách  

3,810,000 

3,465,000 

3,285,000 3,735,000 

2,970,000 

3,465,000 

3 - 4 khách  5 - 7 khách  

     Quần đảo Chàm là một vị trí tốt cho cả thợ lặn có kinh nghiệm cũng như người mới bắt đầu. Tour lặn có 

thể dành cho cho người mới bắt đầu thử lặn mà chưa tham gia khóa học lặn đầy đủ hoặc chưa có kinh 

nghiệm lặn trước đó. Đây là cơ hội để bạn hít thở dưới nước và kiểm tra các rạn san hô quanh Quần đảo 

Chàm. Nếu bạn tự tin, mục tiêu của chúng tôi là cho bạn lặn một cách độc lập bằng cách tuân theo hướng 

dẫn của Huấn luyện viên lặn. Đối với những người không tự tin, hướng dẫn của chúng tôi sẽ bên cạnh bạn 

chặt chẽ hơn. 

Người mới  

bắt đầu  

Người có bằng  2,835,000 2,745,000 

Nếu phát sinh lặn lần 2: 900.000 đ/khách 

GIÁ TOUR (VND/KHÁCH) 

TOUR BAO GỒM:  

 GIÁ TOUR TRẺ EM:  

• Vận chuyển + vé tham quan + 

người hướng dẫn lặn biển tại 

Đảo + tàu ghép + thiết bị lặn 

(35-40 phút cho 1 lần lặn) + Phí 

lên đảo + Phí Bảo Tồn biển + ăn 

trưa trên đảo + nước suối  

Trẻ  em 5-10 tuổi :  50% giá  Tour 

(chỉ  sử  dụng  dịch  vụ snorkeling); 

khuyến  khích  trẻ  lặn từ  10 tuổi  

trở  lên,  tính  như  người  lớn 

D À N H  C H O  N G Ƣ Ờ I  M Ớ I  B Ắ T  Đ Ầ U  H O Ặ C  Đ Ã  C Oƥ  B ĂƤ N G  L Ặ N  
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Giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT 



 

 

TOUR SINH THÁI HỘI AN 
LÀM NÔNG – LÀM BÁNH TRÁNG - LỚP HỌC NẤU ĂN 

 

08:00 Đón khách ở KHÁCH SẠN, di chuyển vào Hội An 

08:30 Đưa khách đi tham quan khu di tích Rừng Dừa Bảy Mẫu bằng 
thúng tre truyền thống của dân chài vùng sông nước. Học 
cách vung chài thả lưới bắt cá truyền thống của ngư dân. Xem 
biểu diễn múa thúng theo điệu nhạc. 

Trải nghiệm bằng chuyến đạp xe ngắn: đạp xe uốn khúc qua 
những cảnh nông thôn, cánh đồng lúa, làng mạc (15 phút) 
Trải nghiệm làm nông dân: Ghé thăm làng rau Trà Quế và hệ 
sinh thái của người dân địa phương. Tham quan hoạt động 
trồng rau của nông dân, cùng người dân xới đất, tưới nước, 
trồng rau. 
Trải nghiệm làm bánh tráng: Khách sẽ được giới thiệu và học 
cách làm bánh tráng và tự thưởng thức sản phẩm do mình 
làm ra. 
Trải nghiệm nấu ăn: Học cách làm món bánh xèo địa phương, 
sau đó thưởng thức những gì đã nấu và sẽ được cung cấp 
thêm một số món ăn trong thực đơn 

13:00 Kết thúc tour. Tiễn khách tại khách sạn. 

TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển + vé tham 
quan + thuyền thúng, 
áo phao + hướng dẫn 
viên tiếng Anh + bữa ăn 
trưa địa phương, nước 
suối 

         GIÁ TOUR TRẺ EM 

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn 
phí, trẻ em 5-10 tuổi: 
50% giá Tour 
 
 

GIÁ TOUR 
 (VND/KHÁCH) 

10:00 

12:30 Sau đó ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn nấu tại nhà này 
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 2,700,000 2,445,000 2,325,000 

Nhóm khách (NL) 

Có ăn 

1 khách 

 3,645,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách 

Giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT 



KHÁM PHÁ ĐÈO  
HẢI VÂN 

09:00 
/13:00 

Đón khách. Khởi hành về phía bắc đến đèo Hải Vân. Trước khi bạn 
đến đèo Hải Vân, xe đi theo tuyến đường ven biển Đà Nẵng, du 
khách sẽ dừng lại và bạn chụp một số hình ảnh tuyệt vời về Đà Nẵng 
và cảnh đẹp xung quanh vịnh Đà Nẵng. 

Di chuyển về phía trước đến đầm phá yên tĩnh, yên bình, nơi gặp gỡ 
biển và núi. Đầm Lập An hay còn gọi là đầm An Cư được bao quanh 
bởi dãy núi Bạch Mã ngút ngàn, kỳ vĩ, biển Lăng Cô trong xanh, êm 
đềm và con đường nhỏ ven chân núi uốn lượn . Đầm nước lợ này đã 
sinh ra nghề khai thác và nuôi hàu sữa nổi tiếng, trên chính những 
chiếc lốp xe cũ và buộc vào sào tre. 

Quay trở lại Đà Nẵng qua đường hầm Hải Vân 

TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển + vé tham 
quan + hướng dẫn 
viên tiếng Anh + nước 
suối + bảo hiểm 

      GIÁ TOUR TRẺ EM 

Trẻ em dưới 5 tuổi: 
miễn phí, trẻ em 5-10 
tuổi: 50% giá Tour 

 2,835,000 

2,535,000 

2,235,000 

1,935,000 

1,935,000 

1,635,000 

Nhóm khách (NL) 

Có ăn 

Không ăn 
 

1 khách 

 4,815,000 

 4,515,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách 
GIÁ TOUR 

 (VND/KHÁCH) 

Lái xe đến đèo Hải Vân ngắm cảnh và chụp ảnh. Điểm dừng chân 
tiếp theo là một pháo đài cũ bị bỏ hoang. Hải Vân Quan nằm trên 
đỉnh đèo Hải Vân, công trình được xây dựng ở độ cao 490 m so với 
mực nước biển, xưa kia là cụm bố phòng quân sự với nhiều công 
trình gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, trụ sự, pháo đài thần công 

10:15 
/14:15 

11:00 
/15:00 

12:00 
/16:00 

13:30 
/18:30 Tiễn khách tại khách sạn 
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      HỘI AN  

TOUR BAO GỒM 
Vận chuyển + xe đạp 
có mũ bảo hiểm + 
hướng dẫn viên tiếng 
Anh/Việt + Bảo hiểm 

                 GIÁ TOUR TRẺ EM 
Trẻ em dưới 5 tuổi: 
miễn phí, trẻ em 5-10 
tuổi: 50% giá Tour 

 2,625,000 

2,325,000 

 2,280,000 

1,980,000 

2,115,000 

1,815,000 

Nhóm khách (NL) 

Có ăn 

Không ăn 
 

1 khách 

 3,810,000 

 3,510,000 

  3-4 khách 2 khách   5-7 khách 
GIÁ TOUR 

 (VND/KHÁCH) 

Tour buổi sáng (8:00 sáng - 12:00 trưa) hoặc tour buổi chiều: 2:00 pm- 
6:00 pm 
 
Chuyến đi thú vị để khám phá vùng quê ẩn của Hội An, được trải nghiệm 
những gì chỉ có khi đi xe đạp.. Đạp xe qua những ngôi làng, ruộng lúa, 
gặp những người nông dân làm việc trên cánh đồng của, học cách làm 
chiếu của người dân địa phương. 
 
Dành một buổi đi xe đạp nhàn nhã qua vùng nông thôn tuyệt đẹp của 
Việt Nam, cách xa giao thông và tiếng ồn của thành phố. 
 
Chuyến tham quan này sẽ đưa bạn khám phá cách những chiếc thuyền 
sông bằng gỗ được tạo ra, tìm hiểu bí quyết dệt rơm đầy màu sắc Hội An 
chăn ngủ Hãy thử những chiếc thuyền thúng nổi tiếng của Việt Nam và 
nhiều hơn nữa. 
 
Bạn sẽ dành cả ngày với sự tiếp xúc trực tiếp với một trong những cư dân 
nông thôn của khu vực. 
 

TOUR ĐẠP XE VÙNG QUÊ 

   Chuyến đi xe đạp này được khuyến nghị cho người lớn và trẻ em từ 7 tuổi. Trẻ em dưới 7 tuổi sẽ 
được cung cấp ghế ngồi cho em bé. Xe đạp có ghế trẻ em có sẵn theo yêu cầu. 
* 
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SƠN TRÀ 

TOUR BAO GỒM 

Xe vận chuyển + 
Chuyên gia về cuộc 
sống hoang dã + Ống 
nhòm để quan sát + 
Phí vào cửa + Nước 
suối + cà phê địa 
phương + bảo hiểm 

                GIÁ TOUR TRẺ EM 

Trẻ em dưới 5 tuổi: 
miễn phí, trẻ em 5-10 
tuổi: 50% giá Tour  

 2,175,000  1,560,000 1,230,000 

Nhóm khách (NL) 

Không ăn 

1 khách 

 4,050,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách GIÁ TOUR 
 (VND/KHÁCH) 

Là khu rừng nhiệt đới ven biển duy nhất ở Việt Nam, Sơn Trà là nơi cư 
trú của loài voọc chà và chân nâu, một loài có thể đối mặt với nguy 
cơ tuyệt chủng trong tương lai gần nếu không có nỗ lực bảo tồn thích 
hợp. 
Khám phá khu vực tự nhiên tuyệt đẹp này với chuyên gia của chúng 
tôi và du khách có cơ hội khám phá đời sống hoang dã ở Sơn Trà và 
các giá trị của nó với trọng tâm là những loài voọc chà và chân 
nâu,. Tận hưởng những chuyến đi bộ trên núi tốt nhất, xuyên qua 
những khu rừng và nhìn ra biển với tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục 
của Vịnh Đà Nẵng và có thể quan sát động vật hoang dã.  

TOUR SINH THÁI NGẮM 
VOOC 

14:30 Đón khách tại khách sạn. Khởi hành đi Bán Đào Sơn Trà 

15:00 Trong quá trình đi tour, giới thiệu ngắn về bán đảo Sơn Trà, sự đa 
dạng sinh học và cuộc sống của voọc chà vá chân nâu, một loài 
quý hiếm được tìm thấy trên Sơn Trà. 
 
Khởi hành đi bộ, tận hưởng cảm giác khi đi bộ dọc theo sườn núi với 
khung cảnh thú vị. Dừng lại ở 
những điểm được chọn để phát hiện những chú voọc chà vá chân 
nâu trong khi tận hưởng không khí của rừng nhiệt 
đới. Sử dụng ống nhòm để quan sát voọc. 
 

15:30 

Dừng lại ở các điểm đã chọn để khám phá chà và chân nâu trong 
khi tận hưởng bầu không khí của rừng nhiệt đới. 
 
 Thưởng thức tiệc trà chiều ngắm hoàng hôn 

17:00 

17:30 

Lái xe xuống núi kết thúc tour 18:00 

18:30 Tiễn khách về lại khách sạn 
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Bảy mươi km về phía tây bắc Đà Nẵng là Vườn quốc gia Bạch Mã, một trong những khu vực 
được bảo vệ đầu tiên ở miền trung Việt Nam và một phần của dãy núi Trường Sơn. Nơi có một 
trạm đồi thời thuộc địa, những khu rừng gió mùa của trung tâm công viên quốc gia Bạch Mã 
trên Bạch Mã, hay Núi Bạch Mã, cao 4.75 feet (1.450 mét). Bach Ma National nổi tiếng với cảnh 
quan thiên nhiên tuyệt vời, đa dạng sinh học và bầu không khí trong lành 
 
 

08:45 
Tại Trung tâm Du khách Bạch Mã, bạn sẽ được cung cấp 
thông tin ngắn gọn về Vườn quốc gia Bạch Mã  

09:30 Thực hiện hành trình chinh phục đỉnh Vườn quốc gia Bạch 
Mã, ở độ cao 1.450 mét so với mực nước biển. Trên 
đường đi, bạn có thể khám phá vẻ đẹp vô tận của khu bảo 
tồn rừng nhiệt đới Từ Từ Vọng Đại (ngắm tháp), du khách 
tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp từ đỉnh núi như đầm phá 
Cầu Hai, đèo núi Hải Vân, thành phố Huế, bạn sẽ đi dạo tự 
nhiên qua rừng mưa để ngắm chim, chụp ảnh, sau đó 
hướng đến năm hồ nước tuyệt đẹp. 

13:30 Tiếp tục chuyến đi bộ đầy thử thách đến thác Đỗ Quyên, 
một thác nước đẹp và hùng vĩ của công viên quốc gia. 
Thác Đỗ Quyên có chiều cao khoảng 300m. 

13:00 Quay lại chỗ đõ xe, kết thúc chương trình 

TOUR BAO GỒM 
 Vận chuyê ̉n + vé tham 
quan+ hướng dẫn viên 
tiếng Anh/Việt + ăn trưa 
(tùy chọn)+ nước suô ́i + 
bảo hiểm  

        GIÁ TOUR TRẺ EM 

Dưới 5: miễn phí; 5-10: 
50% giá tour người lớn; 
Trên 10: giá như người lớn 

3,555,000  2,625,000 2,160,000 

Nhóm khách (NL) 

Có ăn 

1 khách 

6,375,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách GIÁ TOUR 
 (VND/KHÁCH) 

KHÁM PHÁ VƯỜN QUỐC 

GIA BẠCH MÃ TỪ ĐÀ 

NẴNG  
 

07:00 Hướng dẫn và nhận xe của chúng tôi tại KHÁCH SẠN, 
chuyển đến công viên quốc gia Bạch Mã 

16:00 Tiễn khách về lại khách sạn 
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Hội nghị Genève ngày 21 tháng 7 năm 1954, đã công nhận vĩ tuyến 17 là "đường phân định quân sự 

tạm thời" tạm thời chia đất nước thành hai quốc gia. Chuyến tham quan DMZ sẽ mang đến cho bạn 

nghiên cứu lịch sử về cuộc chiến giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm từ 1954 đến 1975. 

    * Thị trấn Đông Hà: là địa điểm trên một căn cứ chiến đấu trên biển quan trọng chiến lược của 

Hoa Kỳ, được đặt ra để giám sát các phong trào của quân đội trên Khu phi quân sự (DMZ). 

    * Cầu Hiền Lương: được gọi là "Cầu hòa bình", cây cầu dầm được xây dựng từ thép của người 

Pháp vào năm 1950 

    * Sông Bến Hải: một mốc quan trọng trong phân vùng của đất nước thành một khu vực phía bắc 

và phía nam dọc theo vĩ tuyến 17 của Hiệp định Genève năm 1954. 

    * Hầm Vĩnh Mộc: Khu phức hợp đường hầm, nằm sâu trong Khu phi quân sự Việt Nam, phát triển 

bao gồm giếng, bếp, phòng cho mỗi gia đình và không gian chăm sóc sức khỏe. 

DU LỊCH DMZ 

06:30 Đón khách tại KHÁCH SẠN, di chuyển đến 

Quảng Trị 

10:00 Tham quan cầu Hiền Lƣơng, sông Bến 

Hải 

11:30 Ăn trưa 

13:00 Tham quan Địa đạo Vĩnh Mộc, bảo tàng 

18:00 Tiễn khách tại khách sạn 

Nhóm khách  

(NL) 

 

1 khách  2 khách  

6,615,000 

6,315,000 

2,370,000 3,810,000 

3,510,000 

2,910,000 

3 - 4 khách  5 - 7 khách  

Có ăn  

Không ăn  2,610,000 2,070,000 

GIÁ TOUR (VND/KHÁCH): 

TOUR BAO GỒM:    

Vận chuyển + vé tham quan + hướng 

dẫn viên tiếng Anh/Việt + ăn trưa (tùy 

chọn) + nước suối + bảo hiểm  

 

GIÁ TOUR TRẺ EM:   

Dưới 5 tuổi: miễn phí, trẻ từ 5-10 

tuổi: 50% giá Tour  
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08:00/13:00 Đón khách tại KHÁCH SẠN, di chuyển đến Hội An 
08:45/13:45 Ghé thăm một khu chợ đầy màu sắc địa phương, trải 
nghiệm tương tác với những người bán hàng địa phương tìm hiểu các 
thành phần cho các bữa ăn. 
09:30/14:30 Đến làng dừa nước Cẩm Thanh. Khám phá rừng dừa nước 
trên những chiếc thuyền thúng tre. Học cách chèo thuyền thúng từ 
người dân địa phương. 
10:30/15:30 Tiếp theo là một chuyến đi cưỡi trâu nước sẽ đưa bạn đến 
chỗ nhà hàng dạy nấu ăn. 
10:45/15:45 Khi đến nơi, bạn có thể thư giãn bằng cách tận hưởng niềm 
vui của việc mát xa chân, đầu và vai. 
11:00/16:00 Sau đó, học 4 món ăn địa phương Việt Nam: 
1. Salad xoài xanh với hải sản 
2. Bánh tráng ướt với thịt lợn băm và rau 
3. Phở bò hoặc phở gà 
4. Cà ri gà Việt Nam 
Các thành phần có thể được thay thế trong trường hợp ai đó bị dị ứng 
với thứ gì đó hoặc cho người ăn chay 
13:00/18:00 Sau đó, bạn có thể thư giãn và tận hưởng những sáng tạo 
nấu ăn của bạn, trong quan cảnh dễ chịu của nhà hàng. 
13:30/18:30 Tiễn khách tại khách sạn 
 

TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển+ chuyến 
tham quan chợ+ Đồ uống 
chào mừng khi bạn đến+ 
thuyền thúng + cưỡi xe 
trâu + mát xa (15 phút) + 
Phí vào cổng+ nước suối+ 
bảo hiểm. 

        GIÁ TOUR TRẺ EM 

Trẻ em dưới 10 tuổi tính 
50% giá người lớn 
 

 

TOUR THUYỀN THÚNG RỪNG DỪA 

CẨM THANH & LỚP HỌC NẤU ĂN 

 2,430,000  2,115,000 1,905,000 

Nhóm khách (NL) 

Có ăn 

1 khách 

 4,020,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách 
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LỊCH TRÌNH 
09:00/14:00 Đón khách tại khách sạn. Di chuyển đến Hội An. 
09:30/14:30 Đến Rừng Dừa Bảy Mẫu du khách sẽ được Ngư dân 
chèo thuyền đưa vào khu rừng dừa nước trên chiếc thuyền thúng, 
kỹ năng “xiếc, lắc thúng” của ngư dân làng dừa.Du khách được 
nhận những món quà giản dị, đậm chất thôn quê là những chú 
cào cào, chiếc nhẫn, bông hoa… được gấp từ chính lá dừa của 
khu rừng này. 
Du khách còn có thể học cách chèo thuyền từ những người dân 
địa phương thân thiện, nhiệt tình và học cách quăng 
chài thả lưới bắt cá, câu cua. 
 
11:00/16:00 Khách tiễn khách tại khách sạn 
 

TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển+ vé vào cửa+ 
áo phao+ thuyền thúng+ 
hướng dẫn viên+ nước suối+ 
bảo hiểm 

            GIÁ TOUR TRẺ EM 
Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn 
phí, trẻ em 5-10 tuổi: 50% 
giá Tour 
 
 

 

TOUR CHÈO THUYỀN THÚNG  
RỪNG DỪA BẢY MẪU 

ĐIỂM NỔI BẬT 
• Tham gia với ngư dân địa phương trên sông và tận hưởng kinh nghiệm thực câu cá bằng quăng lưới. 
• Học cách chèo những chiếc thuyền thúng tre độc đáo của Việt Nam và tham gia một cuộc đua thuyền 
thúng. 
• Thưởng thức “ xiếc thúng” trên thuyền thúng chai bởi đội của chúng tôi 
• Học cách tạo ra một tác phẩm origami từ lá dừa như châu chấu, chim, nhẫn, kính mát, vòng đeo tay… 

1,950,000 

1,740,000 

 1,620,000 

1,395,000 

1,395,000 

1,185,000 

Nhóm khách (NL) 

Có ăn 

Không ăn 
 

1 khách 

 2,970,000 

 2,745,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách 
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DU LỊCH ẨM THỰC 
HỘI AN 

 2,475,000  2,115,000 1,845,000 

Nếu có một điều thu hút du khách đến Hội An .. đó là thức ăn đường 
phố! Tour du lịch của chúng tôi giới thiệu với bạn những hương vị 
đặc trưng của Hội An, một thành phố truyền cảm hứng cho những 
người yêu ẩm thực trên toàn thế giới. Từ quầy hàng thực phẩm, đến 
nhà hàng địa phương, ăn tối trên chiếc ghế nhựa đỏ. Tận hưởng khu 
phố cổ và những chiếc đèn lồng lấp lánh cùng khung cảnh ven 
sông của thành phố trong khi nếm thử hàng loạt các món ăn đã 
đưa Hội An trở thành một trong những điểm đến ẩm thực hấp dẫn 
nhất thế giới. 
Tour giới thiệu cho bạn các món ăn đặc trưng được lựa chọn đặc 
biệt. Chúng ta sẽ khám phá một số món ăn truyền thống của Hội 
An, bao gồm: Bánh Mì Việt Nam. Cao lầu, món ăn sẽ đánh thức mọi 
giác quan của bạn, cảm giác sực sực của sợi mì, hương thơm của 
mắm, nước tương, mùi ngầy ngậy của tép mỡ…tất cả hòa quyện 
cùng vị thơm ngọt của tôm, thịt xá xíu.. Nguyên liệu chính để làm 
bánh xèo Hội An gồm bột gạo, trộn với nước và phần nhân là thịt 
nạc hoặc tôm tươi, nước chấm được chế biến với nước tương trộn 
cùng mè, gan heo, đậu phộng xay nhuyễn rồi đun sôi; ăn kèm với 
các loại rau sống. 
Chuyến tham quan dừng chân ở một quán cà phê yên tĩnh với 
bánh ngọt. Chuyến tham quan sẽ kết thúc vào khoảng 20:00 tối. 
 
LỊCH TRÌNH: 
 
15:00 Đón khách tại khách sạn 
15:45 Đến Hội An. Bắt đầu tour đi bộ quanh phố cổ và trải nghiệm ẩm 
thực địa phương. 
20:00 Tiễn khách tại khách sạn. 

TOUR BAO GỒM 

TVận chuyển+vé tham 
quan+ các món ăn địa 
phương& nước uống+ 
hướng dẫn viên+ nước 
suối du lịch 

             GIÁ TOUR TRẺ EM 

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn 
phí, trẻ em 5-10 tuổi: 50% 
giá Tour 

Nhóm khách (NL) 

Có ăn 

1 khách 

 3,570,000 

  3-4 khách   2 khách   5-7 khách 

GIÁ TOUR (VND/PAX): 
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16:00 Đón khách tại khách sạn. Bắt đầu tham quan bán đảo Sơn Trà, ghé thăm chùa 

Linh Ứng được coi là một trong những ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng. 

 

16:45 Tiếp tục đi ngang qua làng cá Thọ Quang. Dừng chân chụp ảnh Cầu Rồng, 

mua sắm và tham quan chợ Hàn 

Du khách sẽ thử các món ăn đặc sản địa phương trước khi tiếp tục đi dạo đến một 

quán cà phê địa phương, trung tâm của cuộc sống địa phương Đà Nẵng. Thưởng thức 

các món ăn đặc sản địa phương và một tách cà phê truyền thống của Việt Nam. Tour 

du lịch này bao gồm một số điểm dừng sẽ cho phép bạn thử khoảng 5 đặc sản địa 

phương của Đà Nẵng. 

 

21:00 Trả khách về lại khách sạn 

 

KHÁM PHÁ ẨM THỰC ĐÀ NẴNG  

TOUR BAO GỒM: Vận chuyển + vé tham quan + hướng dẫn viên tiếng Anh/Việt + ăn 

trưa (tùy chọn) + nước suối + bảo hiểm 

GIÁ TOUR TRẺ EM: dưới 5 tuổi: miễn phí, trẻ từ 5-10 tuổi: 50% giá Tour 

Nhóm khách  

(NL) 

 

1 khách  2 khách  

3,240,000 1,500,000 2,145,000 1,770,000 

3 - 4 khách  5 - 7 khách  

Có ăn  

GIÁ TOUR (VND/KHÁCH): 
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