
 

 
 

THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG 

             Tour cực hấp dẫn => Giảm giá mạnh: 3.595.000đ 

Chương trình khám phá trải nghiệm mới: Đà Nẵng – Bà nà Hill – Phố cổ Hội An 
 

   Thưởng thức đặc sản – Ngoạn mục cung đường biển đẹp nhất Việt Nam 

 Thưởng Thức – Bữa tiệc buffet hơn 200 món đậm chất Miền trung Tại KDL Silk  

Village Hội An. 

 Chinh phục đỉnh – Bà Nà Hill đường lên tiên cảnh với cáp treo dài nhất thế giới, 

Thưởng thức bữa tiệc buffet hơn 400 món mang đậm chất Á, Âu tại Banahill. 

  Tham Quan Vui chơi – Khu du lịch khoáng nóng Núi Thần Tài 

  Dạo chơi dùng cơm tối – Trên du thuyền đẳng cấp ngắm Đà Thành về đêm 

Thời gian: 03 ngày 02 đêm 

Phương tiện: Đi về bằng máy bay. 
 

 
 

Thời gian 
 

Hằng Ngày 

 CHƯƠNG TRÌNH TOUR CHI TIẾT 

“Tour Cực Hấp Dẫn” Đẳng cấp 4 sao + Ăn Buffet - 3N2Đ 

Đà Nẵng – Bà Nà -Hội An – Suối Nóng Thần Tài - Bữa tiệc 

buffet hơn 200 món đậm chất Miền Trung tại SILK 

VILLAGE + Buffet hơn 400 món tại Banahill - Ăn Tối lãng 

mạn Trên Du Thuyền Ngắm Đà Thành Về Đêm – Gồm Vé 

Máy Bay Khứ Hồi Khởi Hành Từ TP.HCM & Hà Nội + 

Hải Phòng cho 1 khách. 



NGÀY 1: SÀI GÒN/HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – HỘI AN            (Ăn: hai bữa) 

05h30:  HDV - Cty Du Lịch Công Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVNTOUR) đón Đoàn tại sân bay (Hà 

Nội/Hải Phòng/ Sài Gòn/Cần Thơ) làm thủ tục đáp chuyến bay đi Đà Nẵng. 

08h30:  Đến Đà Nẵng, Xe và HDV – EVNTOUR đón khách quanh một vòng thành phố dạo chơi Cầu 

Tình Yêu, biểu tượng may mắn tượng Cá Chép Hóa Rồng và nhà thờ Con Gà (Nhà thờ Chánh 

Tòa Đà Nẵng) cổ kính. Tham quan Bảo tàng Hoàng Sa trưng bày những hình ảnh, tư liệu khẳng 

định chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

11h00:  Đoàn Về nhà hàng dùng cơm trưa, nhận phòng Khách Sạn nghỉ ngơi. 

14h00:  Khởi hành đến Bán Đảo Sơn Trà – Rừng già giữa lòng phố trẻ viếng Linh Ứng Tự - nơi có 

tượng Phật Bà 67m hướng ra biển Đông. Tham quan chụp ảnh tại bảo tàng tranh 3D – Bảo tàng 

3D lớn nhất khu vực miền Trung (chi phí vé tự túc). Tắm biển Mỹ Khê 

– Một trong các bãi biển đẹp nhất hành tinh. 

16h00:  Đoàn khởi hành vào Hội An dùng Buffet tối tại KDL Làng Lụa. Đặc trưng Buffet Gánh Hội An 

tại Silk Village Hội An mang đến cho thực khách cơ hội trải nghiệm những món ăn đơn giản 

nhưng tinh tế của ẩm thực miền Trung đậm đà và bình dị mang đậm dấu ấn văn hóa độc đáo với 

sự phóng khoáng và đầy sáng tạo. Được chế biến theo phong cách Việt, dưới bàn tay điêu luyện 

của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, các món ăn vừa quen vừa lạ trong bữa tiệc buffet gánh sẽ 

khiến bạn khó có thể chối từ. Sau đó Quý khách bách bộ tham quan phố cổ Hội An. Đi ngang 

qua Chùa Cầu, công trình kiến trúc được xem là trái tim của Hội An, nghe HDV thuyết minh về 

truyền thuyết xây dựng Lai Viễn Kiều. Ngắm đèn Lồng Phố Hội lung linh đủ màu sắc.Quý 

khách thả Hoa Đăng cầu may mắn trên sông Hoài, một nét văn hóa đặc trưng tại phố cổ.nghe hát 

Bài Chòi, tham quanPhố Cổ, ngắm Hội Quán Phước Kiến, Quảng Đông, nhà cổ Tân Ký, từ bên  

ngoài, mua sắm tại chợ đêm Nguyễn Hoàng tư do chụp Hình 

20h00:  Xe đưa quý khách về lại Đà Nẵng, nghỉ ngơi tự do về đêm. 

NGÀY 2: BÀ NÀ HILL BUFFET - LÃNG MẠN DU THUYỀN SÔNG HÀN             (Ăn: ba bữa) 

OPTION 1: Tham quan Banahill 

07h30:  Đoàn dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn. 

08h30:  Đoàn khởi hành Chinh phục núi đỉnh Bà Nà Hills khám phá những khoảnh khắc giao mùa bất 

ngờ trong 1 ngày. Ngồi cáp treo dài nhất thế giới tham quan Đồi Vọng Nguyệt, Check in tại Cầu 

Bàn Tay vàng nổi tiếng, Thích Ca Phật Đài, Vườn Tịnh Tâm đến Khu vui chơi giải trí trong 

nhà lớn thứ 3 Thế giới với tên gọi là FANTASY PARK tự do vui chơi chụp hình chinh phục 

đỉnh núi chúa viếng Chùa Linh Ứng chiêm ngắm vườn hoa Bana 

11h00:  Đoàn dùng Buffet trưa tại nhà hàng FanTasy Bana Hill với hơn 400 món ăn đặc sắc trên thế giới 

hội tụ tại Bà Nà sau đó tiếp tục vui chơi thưởng ngoạn cảnh đep tại Bà Nà . Đến cổng trời ngắm 

Toàn Bộ Đà Thành trên cao. 

OPTION 2: Tham quan Núi Thần Tài 

08h00: Nếu Những khách nào không đi Bà Nà Hill. Đủ 10 khách trớ lên. Xe sẽ đưa Quý khách đến 

Tham quan vui chơi tai công Viên nước nóng Thần Tài một địa điểm du lịch, giúp mọi người 

trãi nghiệm cái mới lạ của thiên đường mà thiên nhiên cực kỳ lý thú ban tặng. Đến đây Qúy 

khách được thõa sức vui chơi hòa mình vào không khí thiên nhiên được ngắm những cảnh đẹp 

được bảo tồn từ khá lâu, trò chơi dưới nước, tắm khoáng tại mỏ, Massage ghế tại hồ massage 

Ficus, tắm sauna Thổ, sauna Nga, trượt phao tại dòng sông lười, thăm quan mỏ khoáng và các 

khu vườn hoa quả nhiệt đới, đưa đón miễn phí bằng xe điện buggy. 

15h30: Về lại theo tuyến đường du lịch Nguyễn Tất Thành, tuyến đường biển đẹp nhất Miền Trung. 

Ngắm cầu treo Thuận Phước (cầu treo dài nhất Việt Nam), bãi biển Thanh Bình, bãi biển Red 

về khách sạn tự do tắm biễn. 

 

 

 

 



18h00:  Khởi hành đến bến Du Thuyền Đà Nẵng lên Du thuyền dùng cơm tối Trên Du thuyền đưa quý 

khách tham quan trung tâm thành phố về đêm trên con sông Hàn thơ mộng. 

Quý khách sẽ được ngắm nhìn các cây cầu nổi tiếng. Đầu tiên, là cầu quay độc nhất vô nhị ở 

Đông nam Á và tiếp tục đưa quý khách tham quan cầu Rồng, kiến trúc độc đáo Trong suốt hành 

trình tham quan, ngắm cảnh, quý khách sẽ được phục vụ chương trình âm nhạc đặc sắc, và thả 

hoa đăng trên sông Hàn. 

Lưu ý:  Chương trình Du ngoạn tham quan Sông Hàn cùng ăn tối theo chương trình, chỉ áp dụng cho 

những nhóm khách mua > 10 voucher. Nếu ít hơn EVNTOUR hỗ trợ Quý khách với giá 

185,000đ/khách.(<10 đoàn dùng bữa tối với đặc sản Mỳ Quảng tại Đà Nẵng) 

 

07h30:  Đoàn dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn Xe đưa đoàn dạo tắm biển Mỹ Khê (được tạp chí 
Forbes bình chọn là 1 trong những bãi biển quyến rũ nhất Hành Tinh, tham quan mua sắm dạo 

quanh thành phố. Sau đó về khách sạn tư do nghỉ dưỡng với các dịch vụ đẵng cấp Sao trong 

khách sạn cho đến giờ trả phòng. 

12h00:  Xe đón Quý khách đến nhà hàng tự do ăn trưa, sau đó tham quan mua sắm đặc sản về làm quà 

cho người thân, tham quan city tour Đà Nẵng. 

19h00:  Khởi hành ra sân bay làm thủ tục về lại TP.Hồ Chí Minh/Hà Nội chuyến bay sau 20h30 về đến 

TP.Hồ Chí Minh/Hà Nội/Hải Phòng/Cần Thơ. EVN Tour, xin chào tạm biệt và hẹn găp lại 

quý khách trên nhửng nẻo đường quê hương và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý khách hàng ! 

GIÁ TRỌN GÓI BAO GỒM: 

 Xe ôtô máy lạnh đưa rước sân bay Đà Nẵng và tham quan theo chương trình. 

 Vé máy bay VietJet hoặc Jestar khứ Hồi SG/HN/HP/CT đi DAN 

 Khách sạn đẳng cấp 4 sao: Vĩnh trung Plaza, Fancipan, Grand Sunrice3 hoăc các khách sạn tương 

đương. Dịch vụ khách sạn miễn phí wifi trà + cafe, nước suối, hồ bơi, Gym… 

 Ăn uống : 01 bữa buffet trên Banahill + 01 bữa ăn trên Du Thuyền Sông Hàn (Cho nhóm khách 

mua >10 voucher) + 01 bữa buffet Làng Sen Hội An với 450.000đ + 01 Bữa ăn nhà hàng địa 

phương + 02 bữa buffet sáng hơn 30 món ăn tại Khách sạn. 

 Hướng dẫn viên: Phục vụ thuyết minh, lo ăn, nghỉ cho quý khách.  

 Tham quan: Vé vào cổng các điểm tham quan theo chưg trình 

 Bảo hiểm: Mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/trường hợp. 

 Phục vụ: 1 khăn lạnh + 1 chai nước tinh khiết 1 L/ngày/khách. 

 Quà tặng: Nón EVNTOUR 

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 

 Thuế VAT 10% 

 Phụ thu phòng đơn : 700,000đ/phòng.  

 Phụ thu các ngày lễ, tết và cận lễ, tết: 2,500,000đ/khách.  

 Phụ thu hè Tháng 4,5,6,7/2022: 550,000đ/khách. 

 Phụ thu Tháng 8,9/2022: 350,000đ/khách. 

 Vé cáp treo Bà Nà Hill + Vé vào cống KDL Núi Thần Tài. 

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM 

 Trẻ em dưới 02 tuổi: 500,000đ/bé (vé máy bay). Gia đình tự lo cho bé 

 Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi: 65% giá tour người lớn, tiêu chuẩn như người lớn. Ngủ  

chung với gia đình.  

 Trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 11 tuổi: 85% giá tour người lớn, tiêu chuẩn như người lớn,ngủ 

chung gia đình.  

 Từ >11 tuổi, giá vé tiêu chuẩn như người lớn. 

LƯU Ý: Lịch trình thăm quan có thể thay đổi linh hoạt theo thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm 

theo chương trình. 

       LỊCH KHỞI HÀNH: KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY TRONG TUẦN  

NGÀY 3:   ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN/HÀ NỘI  LƯU L UYỄN  (Ăn: một bữa) 
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