
Chương trình cụ thể 

 

NGÀY 1 : ĐÀ NẴNG – NGỦ HÀNH SƠN 

05h30: Du   c  C n   o n Điện Lực Việt Nam đón  o n tại  sân Nội Bài làm thủ tục 

đáp c uyến bay đi Đà Nẵng lúc 6h50 phút sáng Đến Đà Nẵng  

08h30:  o n k ởi hành tham quan Làng Đá mỹ nghệ Non Nước  Làng nghề đã có từ thế 

kỷ  XVIII  c o đến nay. tận mắt chứng kiến những nghệ n ân điều khắc những bức tượng 

co giá tr  nghệ thuật cao,Tiếp tục  đến Ngũ Hành Sơn - được mệnh danh là Nam Thiêng 

Danh Thắng.. Chinh phục 108 bậc tam cấp tham quan ngôi chùa Linh Ứng cổ tự Chiêm 

n ưỡng Bảo Tháp Xá Lợi, viếng Phật tại Chùa Tam Thai, k ám p á động Tàng Chơn, 

độn  Hoa N  iêm, động Huyền K  n …Từ Vọng Hải Đài, Vọn  Gian    i n ắm nhìn 4 

ngọn núi còn lại cũn  n ư to n bộ biển Non Nước 

11 00:  o n Về nhà hàng Biển San H  dùn  cơm trưa 

14h00: Khởi   n  đi Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Moutain) - Viếng chùa Linh Ứng, chiêm 

n ưỡn  Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam 67m  

16h00:  o n khởi hành vào Hội An dùn  cơm tối tại nhà hàng phố cổ, t ưởng 

thức các  đặc sản dân dã của Phố Hội: Cao Lầu, bánh bao, bánh vạc . hoành 

thánh có thể t ưởng thức ít rượu Xứ Quảng  sau đó  bách bộ tham quan phố cổ 

Hội An.  i n an   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  ồng Phố Hội lun  lin  đủ màu sắc. Quý khách thả Hoa  ăn  cầu may mắn 

trên sông Hoài, một  nét văn  óa đặc trưn  tại phố cổ.nghe hát Bài Chòi, tham quan 

Phố Cổ, ngắm Hội Quán P ước Kiến, Quảng    n ,  nhà cổ Tân Ký,  từ bên ngoài, 

mua sắm tại chợ đêm N uyễn Ho n  tư do c ụp Hình 

20h00: Xe đưa quý k ác  về lại    Nẵng dọc  đường biển Ngọc Điện với những 

khu resort  Cao cấp ngắm thành phố Đà Nẵng tuyệt đẹp về đêm Tự do dạo Phố Biển  

 

NGÀY 2 :  CHINH PHỤC BÀ NÀ HILL – PHỐ CỔ HỘI AN 

 

07h30:  o n  dùn  điểm tâm sáng  buffet tại khách sạn 

08h30:  o n k ởi 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 t am quan  ồi Vọng 



Nguyệt,  Thích Ca Phật Đài,  Vườn T n  Tâm đến K u vui c ơi  iải trí trong nhà lớn thứ 

3 Thế giới với tên gọi là FANTASY PARK  tư do vui c ơi c ụp hình  chinh phục đỉnh núi 

chúa viếng chùa Linh ứng chiêm ngắm vườn hoa Bana 

11h00:  o n  dùng Bufeet trưa tại nhà hàng FanTasy Bana Hill với  ơn 60 món ăn đặc 

sắc trên thế giới hội tụ tại B  N  sau đó tiếp tục vui c ơi t ưởng ngoạn cản  đep tại Bà Nà 

. đến cổng trời ngắm Toàn Bộ    T  n  trên cao 

 

LƯU Ý CÓ 2 CHƯƠNG TRÌNH 

Có 2 c ươn  Trìn  quý k ác  c ọn Nếu Nhữn  k ác  n o k  n  đi Bà Nà Hill Xe sẽ đưa 

Qúy k ác  đến T am quan vui c ơi tai công Viên nước nóng Thần Tài một đ a điểm du 

l ch, giúp mọi n ười trãi nghiệm cái mới lạ của t iên đường mà thiên nhiên cực kỳ lý 

thú ban tặng.  ến đây Qúy k ác  được thõa sức vui c ơi  òa mìn  v o k  n  k í t iên 

n iên được ngắm những cản  đẹp được bảo tồn từ k á lâu, trò c ơi dưới nước, tắm 

khoáng tại mỏ, Massage ghế tại hồ massage Ficus, tắm sauna Thổ, sauna Nga, trượt 

phao tại dòn  s n  lười, t ăm quan mỏ k oán  v  các k u vườn hoa quả nhiệt đới, đưa 

đón miễn phí bằn  xe điện buggy 

15h30: Về lại  theo tuyến đường du l ch 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 tư do tắm biễn 

18h00: Khởi   n  đến bến Du Thuyền Đà Nẳng lên Du thuyền dùn  cơm tối Trên Du 

thuyền đưa quý k ác  t am quan trun  tâm t  n  p ố về đêm trên con s n  H n t ơ 

mộng. quý khách sẽ được ngắm nhìn các cây cầu nổi tiến .  ầu tiên, là cầu quay độc nhất 

vô nh  ở   n  nam Á  u tiếp tục đưa quý k ác  t am quan cầu Rồng, kiến trúc độc đáo 

Trong suốt hành trình tham quan, ngắm cảnh, quý khách sẽ được phục vụ c ươn  trìn  âm 

nhạc đặc sắc, và thả  oa đăn  trên s n  H n 

 

NGÀY 3 : TẠM BIỆT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

07h30:  o n dùn  điểm tâm sáng buffet tại khách sạn Xe đưa đo n 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 n     n  dùn  cơm trưa n  ỉ 

n ơi  

15h00: Khởi hành ra sân bay lam thủ tục về lại Hà Nội chuyến bay lúc 16h30p  về đến Hà 



Nội EVN Tour xin chào tạm biệt và hẹn  ăp lại quý khách trên những nẻo đường quê 

 ươn  v   ửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý khách hàng 


