
TOUR ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ- HỘI AN 3N2Đ 

KHỞI HÀNH:THỨ 6 
Ngày: 01: NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN ( ăn, trưa, tối) 

Sáng :HDV Saigon Beach Travel đón quý khách tại sân bay tân sơn nhất làm thủ tục 

đi đà nẵng lúc 9h30. 

Tới sân bay HDV đón và đưa đoàn dùng bữa trưa đặc sản Đà Nẵng .Bánh tráng thịt 

heo heo 2 đầu da và Mỳ Quảng. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi chiều : HDV đưa quý khách tham quan: Chùa Linh Ứng thưởng ngoạn toàn 

cảnh phố biển Đà Nẵng trên cao. viếng Linh Ứng Tự - nơi có tượng Phật Bà 65m cao 

nhất Việt Nam và ngắm cảnh biển Mỹ Khê Đà Nẵng (Được tạp chí Forbes bình chọn 

là 1 trong những bãi biển quyến rũ nhất Hành Tinh). Tạm biệt Bán Đảo Sơn Trà. 

 

Xe đưa quý khách dọc theo triền núi Đông Nam để 

chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển Đà 

Nẵng, HDV đưa quý khách tham quan Ngũ 

Hành Sơn thăm ngọn Thủy Sơn quý khách 

được chiêm ngưỡng Vọng Giang Đài, để cảm 

nhận được năm ngọn Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-

Thổ, thăm động Huyền Không, động Vân 

Thông đường lên trời, tháp Xá  

Lợi, chùa Linh Ứng, tự do mua sắm quà lưu 

niệm tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Xe và 

HDV đưa quý khách tham quan phố cổ Hội 

An. 

 

HDV đoàn bách bộ tham quan Phố Cổ với: Chùa Cầu Nhật Bản, Bảo tàng văn 

hóa Sa Huỳnh, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến & Xưởng thủ 

công mỹ nghệ. Quý khách tự do mua sắm quà lưu niệm 



Tối: Quý khách dùng cơm tối tại Hội An. Xe đưa đoàn về lại Đà Nẵng. Nghỉ 

đêm tại khách sạn



 

Ngày 02: Bà Nà Hill (Ăn sáng, trưa, tối) 
 

Sáng: Dùng Buffet sáng tại khách sạn. Khởi hành đi khu du lịch Bà Nà – Núi Chúa, 

nơi mà quý khách khám phá những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân – Hạ - Thu – 

Đông trong 1 ngày. Ngồi cáp treo dài nhất thế giới (gần 6.000m), 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. Tiếp tục 

ngồi cáp treo đến đỉnh Nghinh Phong, 

biệt thự Lệ Nim, Lầu Vọng Nguyệt, Cầu 

Treo Bà Nà và chinh phục đỉnh núi Chúa 

ở độ cao 1.487m so với mực nước biển để 

thưởng thức quang cảnh núi rừng Bà Nà và 

toàn cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam trên 

cao. 

Trưa:Ăn trưa tại nhà hàng Bà Nà 

Chiều: Tiếp tục tham gia các trò chơi tại 

khu vui chơi giải trí Fantasy park với cảm giác phiêu lưu mới lạ, ngộ nghĩnh, hấp 

dẫn, hiện đại như: vòng quay tình yêu, Phi công Skiver, Đường đua lửa, Xe điện 

đụng Ngôi nhà ma... 

16h00: quay về lại thành phố Đà Nẵng. Nghỉ ngơi tại khách sạn. 

Tối: Xe đưa đoàn ăn tối tại nhà hàng Tự do khám phá thành phố Đà Nẵng về đêm. 

 

Ngày 03 : ĐÀ NẴNG- TP HỒ CHÍ MINH ( ăn sáng, trưa) 



 

 

 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm buffet tại khách sạn. Xe và HDV đón khách tham 

quan cửa hàng đặc sản Đà Nẵng… 

Dùng cơm trưa sau đó Xe đưa quý khách ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay về lại 

HCM lúc 16h25., về đến HCM kêt thúc chương trình tour. HDV chia tay và hẹn gặp 

lại quý khách trong những chuyến đi tiếp theo 
Dịch vụ bao gồm: 

 Khách sạn tiêu chuẩn 3* 

 Vé máy bay khứ hồi, hành lý 7kg sách tay 

 Xe đời mới, máy lạnh 

 Hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt. 

 Ăn theo chương trình gồm: 5 bữa ăn chính. Ăn điểm tâm tại khách sạn 

 Vé tham quan các điểm khác trong chương trình: Bà Nà, Hội An, Ngũ Hành Sơn 

 01 chai nước suối (500 ml), khăn lạnh trên xe mỗi người/ ngày 

 Bảo hiểm du lịch. 
 

Dịch vụ không bao gồm: 

 Thuế V.A.T. 

 Chi phí cá nhân: giặt ủi, điện thoại và thức uống trong các bữa ăn. 

Ghi chú : 

 Trẻ em dưới 2 tuổi 20% giá tour 

 Trẻ em từ 2-4 tuôi: 50% giá tour 

 Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 11tuổi tính 80% giá người lớn, trên 11 tuổi tính bằng giá người lớn. 
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