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Thời Gian: 1 ngày Phƣơng Tiện: Xe du lịch 

      

CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH CHI TIẾT 

 

Hành Trình : Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An  – Đà Nẵng 

Khởi hành : Hằng ngày 

Thời gian : 14h30 – 20h00 ( 1 ngày ) 

Phƣơng Tiện: Ô tô 

 

 Buổi Chi u: 

 15h00: Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn ở Đà Nẵng  khởi hành đi Hội An. Trên đường 

đoàn ghé thăm Danh Thắng Ngũ Hành Sơn (nơi được mệnh là Hòn Non Bộ khổng lồ giữa lòng thành 

phố). Tại đây, quý khách được chiêm ngưỡng toàn cảnh Thành Phố Đà Nẵng, và tham quan Vọng Giang 

Đài, năm ngọn Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, thăm động Huyền Không, động Vân Thông, đường lên trời, 

tháp Xá Lợi, chùa Linh Ứng, sau đó quý khách xuống núi đi thăm quan làng đá mỹ nghệ Non Nước.  

 16h00:  Rời Ngũ Hành Sơn, tiếp tục cuộc hành trình khám phá Phố cổ Hội An  

 16h30: Đoàn khởi hành bách bộ tham quan phố cổ Hội An - Di Sản Văn Hoá với các công trình 

kiến trúc nổi tiếng như Chùa Cầu Nhật Bản, Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Nhà Cổ Tấn Ký, Hội quán 

Phƣớc Kiến,…  Ăn tối và nghỉ ngơi tại nhà hàng Hội An (Quý khách sẽ được thưởng thức đặc sản nổi 

tiếng tại Hội An với các món Cao lầu, Bánh Vạc, Hoành Thánh…).  

 19h00: Quý khách tiếp tục dạo bộ tham quan phố đèn lồng với những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, 

kiểu dáng. Ngắm vẻ đẹp cổ kính bên dòng sông Hoài êm ả và mua sắm tại khu chợ đêm Nguyễn Hoàng.  

 20h00: Đoàn tập trung, xe và HDV đưa Quý khách về lại điểm đón ban đầu.   

 Kết thúc chương trình. Chào tạm biệt !  

 

 QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN: 

 Họ và tên 

 Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu 

 Số điện thoại liên lạc 

 Thông tin (Chuyến bay, Tàu, Hãng xe..) để HDV và xe đón Quý khách đúng cửa 

 

 CHÚNG TÔI CAM KẾT: 

 Dịch vụ Uy Tín – Chất Lượng – Tận Tâm. 
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 Điểm thăm quan đa dạng, phong phú, luôn đúng điểm tham quan có trong chương trình. 

 Điều hành chương trình chuyên nghiệp 

 Cam kết bảo vệ tối đa thương hiệu đối tác 

 

 Chú ý: Chƣơng trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế nhƣng điểm tham quan vẫn đảm bảo 

theo đúng chƣơng trình trên.  

“Rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ Quý khách  như những người thân trong gia đình” 

 

 

 


