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Khám phá thiên đường miền trung 

Đà nẵng – hội an - bà nà - cù lao chàm - huế 
Hành Trình: 4 ngày 3 đêm 

Phương tiện: Xe ô tô 
Mã tour: MT04 

Một Ngũ Hành Sơn kỳ vĩ và huyền bí, một Bà Nà lãng mạn như Châu Âu thu nhỏ, một Hội An 

lịch lãm và quyến rũ và cổ kính, … Miền Trung luôn có sức quyến rũ đặc biệt đối với du khách 

trong và ngoài nước bởi những nét đẹp rất riêng. Với Tour Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - 

Bà Nà – Cù Lao Chàm - Huế 4N3Đ, Gia Linh Luxury Travel sẽ đưa du khách khám phá những 

vùng đất tuyệt vời nhất miền Trung và những điều thú vị nhất từ văn hoá, con người và cuộc 

sống nơi đây. 

 

 

NGÀY 01: ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN             (ĂN TRƢA,TỐI)                                         

 Xe và HDV Gia Linh Travel đón quý khách tại sân bay Đà Nẵng đưa quý khách đi dùng 

bữa trưa tại Nhà Hàng địa phương sau đó xe đưa quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ 

ngơi.  

 Buổi chiều: 15h00 Xe và HDV đón quý khách tại khách sạn khởi hành đi thăm quan khu 

danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, làng nghề điêu khắc đá Non Nước, chinh phục núi 

Ngũ Hành, khám phá vẻ đẹp của các hang động, viếng chùa Linh Ứng, chùa Tam Thai… 

 17h00: Tiếp tục hành trình đến với Phố Cổ Hội An – Nơi đƣợc UNESCO công nhận là Di 

sản văn hóa thế giới. Quý khách sẽ được HDV giới thiệu & đưa đi thăm quan các điểm 

như: 

 Chùa Cầu Nhật Bản. 

 Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh. 

 Nhà cổ hàng trăm năm tuổi. 

 Hội Quán Phƣớc Kiến & Xƣởng thủ công mỹ nghệ… 

 18h00: Quý khách dùng buổi tối tại Hội An nghĩ ngơi, sau đó quý khách sẽ tự do bách bộ 

tham quan mua sắm tại Phố Cổ, thưởng thức các đặc sản tại Hội An (Cao lầu, hoành thánh, 

cơm gà...). 

 21h00: Quý khách lên xe về lại Đà Nẵng. Nghỉ đêm tại Đà Nẵng. 
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NGÀY 02: ĐÀ NẴNG – LINH ỨNG - BÀ NÀ – ĐÀ NẴNG         (ĂN SÁNG,TRƢA,TỐI)  

 Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm tại khách sạn. Sau đó Đoàn khởi hành đi Bán Đảo Sơn 

Trà, đến tham quan Chùa Linh Ứng ngôi chùa lớn nhất miền Trung. Quý khách được đi 

dọc đường Hoàng Sa – Trường Sa theo hướng bán đảo Sơn Trà. Trên đường đi, quý 

khách có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của bãi biển Mỹ Khê – một trong những 

bãi biển đẹp nhất hành tinh được tạp chí Forbes bình chọn. Đến Bán đảo Sơn Trà,  quý 

khách  viếng  thăm ngôi chù Linh Ứng và có cơ hội chiêm ngưỡng Tương Phật Quan Thế 

Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam 69m.  

 Sau đó xe và HDV đón quý khách khởi hành đi khu du lịch Bà Nà Hills. 

Đến Ga Suối Mơ, tại đây quý khách tự do chụp ảnh lưu niệm, xem nhạc nước. Sau đó, quý 

khách lên cáp treo Bà Nà - đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới, ngồi trên cabin Bà Nà lơ lửng giữa 

lưng chừng mây, quý khách có cơ hội nhìn xuống bạt ngàn núi rừng để thưởng ngoạn cảnh 

vật của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà. Từ trên cao, quý khách sẽ chiêm ngưỡng toàn bộ thác 

Tóc Tiên chín tầng hùng vỹ hiện ra với thác nước chảy ngoạn mục. Ngồi trong cáp treo, quý 

khách còn có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh Đà Nẵng, từ vịnh biển Nguyễn Tất Thành đến 

bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân... 

 Đến Ga Bà Nà, tham quan Cầu Vàng – HOT Cây cầu độc đáo nằm trong vườn Thiên Thai 

ở Bà Nà Hill - được xây dựng trên độ cao 1.400m so với mặt nước biển, cây cầu gồm 8 nhịp 

và có độ dài là 150m. Cây cầu được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ. Người đi như lạc giữa 

tiên cảnh nơi có mây, trời bao la và quý khách tham quan Bà Nà Bynight với hầm rượu 100 

năm tuổi, tại đây quý khách có thể thưởng thức 1 ly rượu vang Pháp sẽ làm ấm lòng khi đi dạo 

ở nơi se lạnh như Bà Nà (chi phí tự túc) 

Tiếp tục hành trình HDV sẽ đưa quý khách đi bộ thêm 50m nữa để đến với tượng Phật 

Thích Ca uy nghi, cao 27m được đặt ở vị trí cao nhất Đông Nam Á và sau đó quý khách sẽ 

tham quan chùa Linh Ứng Bà Nà , một ngôi chùa linh thiêng sau lớp sương mờ ảo của Bà Nà 

càng làm quý khách như cảm thấy trút bỏ được những ưu phiền của cuộc sống đời thường để 

đến với chốn tiên cảnh . Ngay sau chùa Linh Ứng Bà Nà là Vườn Lộc Uyển và Quan Âm Các 

quý khách sẽ được HDV đưa đi tham quan và sau đó về lại ga De Bay để lên cáp treo thứ 2. 
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 Buổi Trƣa: Quý khách dùng buffet trưa tại nhà hàng trên Làng Pháp Bà Nà. Sau đó, Quý 

khách tham quan và chơi tại khu vui chơi giải trí trong nhà lớn nhất Đông Nam Á - 

Fantasy Park   

 Buổi chiều: Xe và HDV đón quý khách về lại Đà Nẵng, quý khách được tự do tham quan 

tắm biển ( chi phí tự túc) 

 Buổi tối: Xe và HDV đón quý khách đi dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. hoặc quý 

khách có thể dùng thử món ăn đặc sản Đà Nẵng (Thịt heo 2 đầu mỡ, mỳ quảng....), Sau đó 

quý khách được tự do tham quan ngắm Cầu Rồng biểu tượng của Đà Nẵng, bên cạnh đó 

quý khách có thể tự do tham quan chụp ảnh một biểu tượng mới cho sự lãng mạng của xứ 

sở Đà Thành xinh đẹp đó chính là Cầu Tình Yêu, Ca Chép hóa rồng... 

 Nghỉ đêm tại Đà Nẵng. 

NGÀY 03: ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM – HUẾ                                      (ĂN SÁNG,TRƢA,TỐI) 

 Sáng : Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, trả phòng khách sạn,sau đó Đoàn 

khởi hành đi Cù Lao Chàm 

             Quý khách tiếp tục đến cảng Cửa Đại, công ty sẽ làm thủ tục xuất bến cho quý 

khách. Đoàn lên cano cao tốc khởi hành đi Cù Lao Chàm (mất 15 – 20 phút). Quý khách sẽ 

tận hưởng cảm giác mạnh khi ngồi trên cano cao tốc, thưởng ngoạn toàn cảnh biển đảo. 

             Cano cập bến Bãi Làng. Bắt đầu hành trình, đoàn sẽ tham quan Khu bảo tồn biển 

với các loại sinh vật biển tại Cù Lao Chàm. 

            Tiếp đó, du khách sẽ tham quan Giếng cổ và chùa Hải Tạng. Tại đây, du khách có 

thể uống một 

 ngụm nước lá Cù Lao có thể chữa trị đau bụng. Tự do mua sắm đặc sản tươi. 

 Thuyền về khu du lịch sinh thái Bãi Chồng để thay trang phục tắm biển. Sau đó cano sẽ 

đưa quý 

 khách đến bãi Xếp hoặc hòn Dài để lặn ngắm san hô. 

 11h30: Quay về lại Bãi Chồng hoặc Bãi Ông để ăn trưa, nghỉ ngơi . Tự do tắm biển. 

 Chiều: Lên cano rời Cù Lao Chàm. Xe Và Hdv tiếp tục đưa khách đi Huế 

 trên đường đi quý khách đi ngang hầm Hải Vân - hầm đường bộ dài nhất  Đông Nam Á, 

ngắm nhìn biển Lăng Cô – được bình chọn là 1 trong những vịnh biển đẹp nhất thế 

giới, Phá Tam Giang -  đầm phá lớn nhất Việt Nam. 

 Tối: quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi 
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 Tối: Xe và HDV đưa khách đi ăn tối, sau đó chở quí khách xem Ca Huế trên sông Hương, 

(chi phí tự túc) quý khách có thể ngắm cảnh đôi bờ sông Hƣơng, cầu Tràng Tiền lung 

linh đầy màu sắc. 

 Nghỉ đêm ở Huế 

 

NGÀY 04: ĐÀ NẴNG - HUẾ - LĂNG KHẢI ĐỊNH- ĐẠI NỘI – CHÙA THIÊN MỤ - ĐÀ NẴNG 

(ĂN SÁNG,TRƢA,TỐI) 

 Buổi sáng: Quý khách dùng buffet tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng khách sạn. Sau đó 

xe và HDV đón quý khách khởi hành đi tham quan Cố Đô Huế 

 Đoàn khởi hành đi tham quan Đại Nội  (Hoàng Cung của 13 vị vua triều Nguyễn gồm : 

Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh, nhà hát Duyệt Thị 

Đƣờng, …).  

 Rời chân Đại Nội, HDV tiếp tục đưa quý khách đến với chùa Thiên Mụ, một trong những 

ngôi chùa cổ kính nhất Huế và là ngôi quốc tự dưới thời kỳ phong kiến.  

 Buổi trƣa: Xe đưa quý khách đi dùng bữa trưa tại nhà hàng.  

 Quý khách tiếp tục thăm quan Lăng Khải Định nơi chôn cất một vị vua gần cuối đời nhà 

Nguyễn, lăng Khải Định với kiến trúc pha lẫn giữa nét hiện đại phương Tây và cổ điển 

Phương Đông sẽ làm quý khách không khỏi ngạc nhiên.. 

 Sau đó Xe và HDV đưa khách đi tham quan mua săm tại Chợ Đông Ba Huế, mua sắm 

đặc sản, quà lưu niệm.... 

 Đoàn khởi hành về Đà Nẵng.  

 Chiều: đến Đà Nẵng, đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó xe và HDV đưa 

khách đến sân bay quốc tê Đà Nẵng làm thủ tục checkin 

 Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách. 

 

Số khách 10 – 12 khách 20 – 25 khách 35 – 40 khách 

Loại xe 16 chổ 30 chổ 45 chổ 

Giá Tour 4,840,000/ pax 4,220,000/ pax 4.020,000/ pax 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  
 Siêu xe đời mới, hệ thống máy lạnh, lái xe kinh nghiệm. 

 Cano cao tốc đi Cù Lao Chàm 
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 Khách sạn 3 sao (2 khách 1 phòng) 

 Vé tham quan: 

 Vé cáp treo Bà Nà 750.000đ/người lớn. 

 Vé Cù Lao Chàm & Hội An 

 Ăn uống : 

 Điểm tâm (3 bữa) 

 Ăn các bữa chính theo chương trình (7 bữa: 120.000/suất). 

 Ăn buffet tai Bà Nà: 225.000 VNĐ/bữa 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ, nhiệt tình theo trọn tour. 

 Bảo hiểm trọn tour theo quy định của bảo hiểm 20.000.000đ/vụ 

 Nước suối đóng chai 500ml /người/ngày. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

- Ăn uống ngoài chương trình và các chi phí vui chơi giải trí khác. 

- Điện thoại, giặt tủi trong khách sạn và các chi phí cá nhân ngoài chương trình. 

- Tiền Tip cho HDV & Lái xe. 

- Hoá đơn VAT 
 

 

GIÁ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM: 

- Trẻ em dưới 1m: Miễn phí (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được 

kèm 01 trẻ em, trẻ em thứ hai 50% giá tour. 

- Trẻ em từ 1m - 1,3m:  75% giá tour (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ 

được kèm 01 trẻ em, trẻ em thứ hai 100% giá tour. 

- Trẻ em trên 1,3m: 100% giá tour 

 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

- Trước 30 ngày khởi hành: 10% giá tour. 

- Trước 20 ngày khởi hành: 30% giá tour. 

- Trước 15 ngày khởi hành: 50% giá tour. 

- Trước 10 ngày khởi hành: 75% giá tour. 

- Trước 5 ngày khởi hành: 100% giá tour. 

 

 

 

GIA LINH  LUXURY TRAVEL ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN CHINH PHỤC THẾ GIỚI ! 

 

 


