
 

 

 

 

ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN – HUẾ - ĐỘNG 

THIÊN ĐƯỜNG 

Thời gian: 05 ngày 04 đêm 

Tour Code: TCMT03 

Khởi hành: Thứ 4 & thứ 7 hàng tuần 

 

Cùng với hành trình di sản, Thiên Cầm Travel sẽ đưa du khách đến với dải đất miền Trung nhiều 

nắng gió, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa kiệt xuất của thiên nhiên và con người tạo dựng. Trên 

dải đất hẹp, từ Quảng Bình tới Quảng Nam đã hình thành nên con đường du lịch di sản miền Trung. 

Nó là kết quả tự nhiên của sự thừa nhận quốc tế với giá trị văn hóa của thiên nhiên và con người Việt 

Nam…. 

 

 

 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

 

NGÀY 1: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ (ĂN TRƯA, TỐI) 

Sáng:  Xe và HDV của Thiên Cầm Travel đón quý khách tại Đà Nẵng (Sân bay, Ga, điểm hẹn trung 

tâm) từ 07h00 đến 13h00 (Sau thời gian này, quý khách tự túc nhập đoàn). 

Xe đưa Quý khách đi ăn trưa đặc sản nổi tiếng Đà Nẵng “Bánh tráng thịt heo 2 đầu da & Mỳ Quảng”.  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN CẦM 
Đc: Số 08, ngõ 172/02 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 

Đt: 046.684.6442 – 0944.599.554 * Email: tour@thiencamtravel.vn  
Website: www.thiencamtravel.vn l www.vietnamvisatour.org 

 



 

 

Sau bữa trưa Quý khách về khách sạn làm thủ tục nhận phòng và nghỉ. 

Chiều: Quý khách bắt đầu chuyến hành trình du lịch miền Trung với điểm đến là Bán Đảo Sơn Trà- 

"lá phổi xanh" của Đà Nẵng nhờ khu bảo tồn thiên nhiên lưu giữ hệ động thực vật phong phú, đa 

dạng. Tại đây Quý khách có thể ngắm nhìn phố biển Đà Nẵng trên ca. 

Quý khách viếng Linh Ứng Tự - nơi có tượng Phật Bà 67m cao nhất Việt Nam và tự tắm biển Mỹ 

Khê Đà Nẵng. 

Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Thưởng thức các món ăn hải sản tươi ngon của Đà Nẵng. 

Sau bữa tối Quý khách tự do trải nghiệm cảm giác với Vòng quay Mặt trời SUN WHEEL – Top 10 

vòng quay cao nhất Thế Giới, chiêm ngưởng vẻ đẹp Đà Thành về đêm rực rỡ ánh đèn. (Vé Sun 

Wheel tự túc). 

 

NGÀY 02:  BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)        

Sáng: Sau khi dùng điểm tâm. Xe và HDV tiếp tục đưa quý khách đi tham quan Bảo Tàng Đà Nẵng - 

Nơi trưng bày các kỷ vật phản ảnh đời sống văn hóa, lịch sử và con người Xứ Quảng. Chụp hình lưu 

niệm Trung tâm hành chính – Biểu tượng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng. 

Quý khách Tiếp tục tham quan Ngũ Hành Sơn - Khám phá các hang động, vãn cảnh đẹp non nước 

trời mây, viếng chùa thiêng, Làng Nghề Điêu Khắc Đá. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Xe khởi hành đưa Quý khách vào Hội An bách bộ tham quan và mua sắm Phố Cổ với: Chùa 

Cầu Nhật Bản, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến& Xưởng thủ công mỹ nghệ. 

Tối: Quý khách dùng bữa tối với các món đặc sản của Hội An: Cao lầu, bánh bao bánh vạc, hoành 

thánh, ..  

Sau bữa tối, Xe đưa Quý Khách về lại Đà Nẵng. Tự do thưởng ngoạn du thuyền trên sông Hàn ngắm 

cảnh Đà Thành về đêm, chụp ảnh Cầu Quay Sông Hàn, cầu Rồng phun lửa và nước (vào cuối tuần) 

Quý khách nghỉ đêm tại Đà Nẵng 

 

NGÀY 03: BÀ NÀ – LĂNG KHẢI ĐỊNH - HUẾ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)        

Sáng: Sau khi dùng bữa sáng. Xe khởi hành đưa Quý khách đi Bà Nà - Núi Chúa nơi có những 

khoảnh khoắc giao mùa bất ngờ Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một ngày. (Vé cáp treo Bà Nà tự túc) 

Qúy khách sẽ tận hưởng cảm giác bồng bền khi ngồi trên Cabin lơ lững giữa chừng mây. Viếng 

chùa Linh Ứng với tượng Phật Thích Ca cao 27m, viếng đền thờ Bà Chúa Mẫu Thượng Ngàn.  



 

 

Quý khách tham gia vui chơi tại công viên Fantasy Park: với các trò chơi phiêu lưu mới lạ như: 

Vòng Quay Tình Yêu, Phi Công Skiver, Đường Đua Lửa, Ngôi Nhà Ma và Khu trưng bày hơn 40 

tượng sáp những nhân vật nổi tiếng trên thế giới… 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa nhà hàng. 

Chiều: Quý khách khởi hành đên với Cố Đô Huế - Di sản văn hoá Thế Giới, xuyên hầm đường bộ 

đèo Hải Vân, dừng chân tại làng chài Lăng Cô chụp hình lưu niệm. 

Xe và HDV đưa Quý khách đến tham quan Lăng Khải Định - công trình mang nhiều trường phái 

kiến trúc khác nhau, kết hợp Đông - Tây, Âu - Á, Cổ Kim độc đáo so với các công trình kiến trúc 

truyền thống Việt Nam.  

Quý khách quay về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Tối: Quý khách ăn tối nhà hàng với đặc sản xứ Huế (Bánh bèo, lọc, nậm, khoái,...).  

Sau bữa tối Quý khách xuo� ng thuye�n Ro� ng đe�  thưởng thức Ca Hue�  trên sông Hương – nét văn hóa 

độc đáo của xứ Hue� . 

 

NGÀY 04: HUẾ - THÁNH ĐỊA LA VANG – ĐỘNG PHONG NHA (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)        

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sớm và rời Huế bắt đầu hành trình du lịch Quảng Bình đi Phong 

Nha - Kẻ Bàng. Viếng thăm Thánh Địa La Vang - Được phong tặng là Tiểu Vương Cung Thánh 

Đường và ngang qua Vĩ tuyến 17 Sông Bến Hải - Cầu Hiền Lương huye�n thoại. 

Trưa: Quý khách ăn trưa nhà hàng tại Phong Nha. 

Chiều: Ngồi thuyền ngược sông Son chinh phục Động Phong Nha: Cô Tiên & Cung Đình dưới sâu 

lòng núi nơi có con sông ngầm từ Lào chảy sang, chiêm ngưỡng các khối thạch nhũ tuyệt đẹp được 

kiến tạo bởi thiên nhiên qua hàng ngàn thiên niên kỷ.  

Sau khi thăm quan, Quý khách khởi hành về Huế theo đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh. 

Tối: Quý khách ăn tối nhà hàng và tự do khám phá Cố Đô về đêm với cầu Tràng Tiền rực rỡ soi 

mình xuống dòng sông Hương thơ mộng, dạo chơi chợ đêm tìm hiểu nét sinh hoạt của đất kinh 

thành.  

Quý khách nghỉ đêm tại Huế. 

 

NGÀY 05: CỐ ĐÔ HUẾ - TIỄN KHÁCH (ĂN SÁNG, TRƯA)        



 

 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm. Xe và HDV đưa Quý khách đi tham quan Đại Nội - Hoàng cung 

triều Nguyễn, tham quan Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu 

Đỉnh,... nơi còn lưu lại những dâu ấn của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam 

Quý khách tiếp tục viếng Chùa Thiên Mụ cổ kính là nơi lưu giữ nhiều cổ vật quý có giá trị về mặt 

lịch sử và nghệ thuật. Tại đây Quý khách còn tận mắt ngắm nhìn chiếc xe của hòa thượng Thích 

Quảng Đức  - người đã tự thiêu để phản đối chế độ Ngô Đình Diệm. 

Trưa:Quý Khách ăn trưa tại nhà hàng. Thưởng thức các món ăn đặc trưng của xứ Huế. 

Chiều: Quý khách làm thủ tục trả phòng. Xe và HDV tiễn quý khách ra sân bay Huế (các chuyến sau 

14h00).Và sân bay Đà Nẵng (các chuyến sau 16h30). 

Chia tay Quý khách và kết thúc chương trình Hành Trình Di Sản Miền Trung. 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI:  

(áp dụng cho khách ghép lẻ - ghép đoàn) 

 

KHÁCH SẠN 2 SAO 3.400.000 (vnđ/khách) 

KHÁCH SẠN 3 SAO 3.650.000 (vnđ/khách) 

KHÁCH SẠN 4 SAO :4.160.000 (vnđ/khách) 

 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

- Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và 

phục vụ theo chương trình. 

- Ngủ 2khách/phòng khách sạn tiện nghi 3 

sao tiện nghi :hệ thống máy nước nóng lạnh, 

ĐT, phòng tắm riêng, phòng 2-3 người, 

trường hợp đi 1 người, bắt buộc phụ thu 

phòng đơn. 

- Ăn các bữa theo chương trình 

- Vé tham quan + xe điện tại Động Thiên 

- Vé máy bay/tàu/ô tô khứ hồi 

- Chi phí cá nhân, uống tự gọi trong các bữa ăn,..  

- Vận chuyển ngoài chương trình. 

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM: 

- Trẻ em từ dưới 04 tuổi: Miễn phí dịch vụ Tour, 

ăn ngủ chung với bố mẹ, phát sinh cha mẹ tự 

thanh toán trực tiếp cho các bé 

- Trẻ em từ 05 tuổi đến 09 tuổi: Tính 50% giá tour 

người lớn, ăn suất riêng, ngủ chung với bố mẹ. 



 

 

Đường 

- Thuyền du lịch Phong Nha 

- Vé tham quan các điểm. 

- Vé tham dự biểu diễn nghệ thuật truyền 

thống. 

- Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình. 

- Phục vụ 02nước 0.5l/khách /ngày. 

- Bảo hiểm du lịch. 

- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: Tính giá tour như 

người lớn. 

 




