
 

 

 

 

HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ – SƠN TRÀ – 

HUẾ - NGŨ HÀNH SƠN – HÀ NỘI 

THỜI GIAN: 05 NGÀY 04 ĐÊM 

PHƯƠNG TIỆN: MÁY BAY - Ô TÔ 

TOUR CODE: TCHT05 

 

Đến với Đà Nẵng- Hội An – Huế không chỉ có chốn tiên cảnh Bà Nà Hills, Phố cổ Hội An, Chùa Cầu, 

Kinh thành Huế… mà còn những món ăn hấp dẫn, khó quên như: Bánh tráng hai đầu da heo, mỳ 

Quảng, bánh bột lọc, cơm hến…. Chuyến đi sẽ mang lại cho Quý khách đầy đủ những trải nghiệm 

khó quên với văn hóa, ẩm thực đặc sắc phong phú. 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

NGÀY 01: HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG – HỘI AN (ĂN TRƯA, TỐI) 

Sáng: Xe & HDV của Thiencam Travel đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành ra Sân bay Nội Bài 

làm thủ tục đáp chuyến bay vào Đà Nẵng. 

Trưa: Xe và HDV của Thiencam Travel đón Quý khách tại Sân bay Đà Nẵng. 

Quý khách đến nhà hàng ăn trưa, thưởng thức đặc sản Bánh tráng hai đầu da heo  và Mỳ 

Quảng nổi tiếng. 

Sau bữa trưa, Quý khách về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

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 

 



 

 

Chiều: Quý khách khởi hành đến với Hội An tham quan Phố Cổ - Cảnh quan phố phường Hội An 

yên bình một màu rêu phong cổ kính như một bức tranh sống động. Quý khách đi dạo khám phá 

nét cổ kính của phố cổ với Chùa Cầu Hội An, nhà cổ Tấn Ký, Hội quán Phúc Kiến, là một trong 

những điểm tham quan nổi bật nhất mỗi khi du khách đặt chân đến đây. 

19h00: Quý khách ăn tối tại Hội An với đặc sản Cao Lầu, Mỳ Quảng, Cơm gà, bánh lọc…  

Sau bữa tối, Quý khách tự do dạo chơi Hội An. 

21h00: Quý khách lên xe về lại thành phố Đà Nẵng nghỉ ngơi. 

Quý khách nghỉ đêm tại Đà Nẵng 

 

NGÀY 02: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại Khách sạn. 

08h00: Xe & HDV đón Quý khách tại khách sạn Khởi hành đi khu du lịch Bà Nà – Núi Chúa Quý 

khách ngồi cáp treo dài nhất thế giới (gần 6.000m) để đến với chốn thần tiên, trải nghiệm những 

khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân – Hạ - Thu – Đông trong một ngày.   

Quý khách tham quan Đồi Vọng Nguyệt, chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật Đài, khu chuồng ngựa 

cũ của Pháp, vườn tịnh tâm và đỉnh nhà rông.  

12h00: Quý khách khách ăn trưa tại nhà hàng tại TP. Đà Nẵng. 

Chiều: Xe đưa Quý khách đến Bán Đảo Sơn Trà thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng trên 

cao.  

Quý khách đi dọc theo triền núi Đông Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển Đà Nẵng, 

viếng Linh Ứng Tự - nơi có tượng Phật Bà 65m cao nhất Việt Nam  và tắm biển Mỹ Khê - nổi 

tiếng với cát trắng mịn, sóng biển ôn hòa, nước ấm quanh năm. 

Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng, thưởng thức các món đặc sản của Đà Nẵng. 

Sau bữa tối, Quý khách tự do khám phá Đà Nẵng về đêm: Cầu Quay sông Hàn, ngắm Đà Nẵng 

trên cao với Vòng Quay Mặt Trời (Chi phí tự túc) 

 

NGÀY 03: ĐÀ NẴNG – HUẾ - ĐẠI NỘI – CHÙA THIÊN MỤ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Sáng: Quý khách dùng bữa  sáng tại Khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Xe đón Quý khách rời 

Đà Nẵng, hành trình xuyên hầm đường bộ đèo Hải Vân để đến Cố Đô Huế. 

Đến Huế, quý khách nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. 

Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, thưởng thức các món ăn đặc sản cùa Cố Đô Huế. 



 

 

Chiều: Xe đón Quý khách đến  tham quan Đại Nội - Hoàng Cung của 13 vị vua triều Nguyễn, triều 

đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Ðại Nội, bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, có 

hơn 100 công trình kiến trúc đẹp ở nhiều khu vực khác nhau: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Tử Cấm 

Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh… tất cả được kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa tinh 

hoa kiến trúc Đông và Tây, được đặt trong một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú. 

Quý khách đến thăm Chùa Thiên Mụ cổ kính bên dòng sông Hương thơ mộng được xây dựng từ 

những năm đầu của thế kỉ XVII. Hiện nay, tại đây còn lưu giữ chiếc xe ô tô của Hòa Thượng Thích 

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

Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Sau bữa tối, Quý khách tự do dạo chơi Huế về đêm hoặc 

thưởng ngoạn Ca Huế sông Hương (Chi phí tự túc)  

Quý khách nghỉ đêm  tại Huế. 

 

NGÀY 04: LĂNG KHẢI ĐỊNH – CHỢ ĐÔNG BA – ĐÀ NẴNG (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn. Sau đó, xe và HDV đón khách đi tham quan Lăng 

Khải Định - với phong cách kiến trúc tuyệt vời kết hợp giữa hai trường phái văn hóa Đông – Tây. 

Tới đây, Quý khách hiểu rõ hơn về cuộc sống xa hoa của vị hoàng đế thứ 12 của triều Nguyễn.  

Quý khách tiếp tục tham quan Chùa Từ Hiếu - ngôi chùa cổ với sự tích báo hiếu mẹ gây xúc động 

lòng người. 

Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng và nghỉ ngơi 

Chiều:  Xe và HDV đưa Quý khách đến chợ Đông Ba. Quý khách tự do thăm quan mua sắm đồ lưu 

niệm và quà cho người thân. 

Xe đưa Quý khách về Đà Nẵng. Quý khách nhận phòng nghỉ ngơi và ăn tối tại nàh hàng. 

Quý khách nghỉ đêm tại Đà Nẵng. 

 

NGÀY 05: ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN – HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Xe và HDV đón Quý 

khách đi thăm quan Ngũ Hành Sơn - vùng “địa linh” của xứ Quảng xưa nay, hình thành bởi quần 

thể năm ngọn núi Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ được “bao bọc” bởi rất nhiều huyền thoại khác 

nhau. 

Sau khi thăm quan, xe đưa Quý khách đi mua sắm tại Siêu thị Đặc Sản Miền Trung. 

Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, thưởng thức các món đặc sản của Đà Nẵng. 



 

 

Chiều: Xe và HDV đưa Quý khách ra Sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay về Hà Nội. 

Đến Hà Nội, xe và HDV đón quý khách về điểm khỏi hành ban đầu. Chia tay Quý khách, kết thúc 

chương trình. 

 

GIÁ TOUR: (vnđ/khách) 

Ngủ 3 khách / phòng 2.666.000 VNĐ 

Ngủ 2 khách / phòng 2.850.000 VNĐ 

 

(áp dụng cho Đoàn 30 khách trở lên) 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Phòng khách sạn tiêu chuẩn 3* 

 Các bữa ăn theo chương trình. 

 Ăn chính: 6 bữa, 100.000 vnđ/suất/bữa 

 1 bữa ăn trưa buffet tại Bà Nà: 180.000 vnđ/bữa 

 Ăn sáng buffet tại khách sạn: 3 bữa 

 Xe ô tô du lịch đời mới, máy lạnh, chất lượng cao phục vụ suốt tuyến.  

 Vé thăm quan các điểm theo chương trình 

 Vé cáp treo Bà Nà. 

 Bảo hiểm du lịch (Mức đền bù tối đa 20.000.000 VNĐ/ 1 người/ 1 vụ). 

 Khăn lạnh: 01 chiếc/ ngày/ khách. 

 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình theo đoàn trong suốt hành trình. 

 Nước uống : 500ml/ ngày / khách. 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Phụ phí nghỉ phòng đơn 

 Điện thoại, giặt là và các chi phí khách ngoài chương trình. 

 Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Đà Nẵng – Hà Nội 

 Vé cáp treo Bà Nà: 550.000 vnđ/khách 



 

 

 Hóa đơn VAT 

 

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM: 

 Trẻ em 01 - 04 tuổi:  Miễn phí dịch vụ Tour, phát sinh cha mẹ tự thanh toán cho các bé. 

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

 Trẻ em từ 10 tuổi: Giá tour thu như người lớn 

 




