
 

DU LỊCH ĐÀ NẴNG – HỘI AN – QUY NHƠN 
 

NGÀY 01: ĐÓN KHÁCH - ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 

Sau khi đón quý khách, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho quý khách bay 
đến đến Đà Nẵng, sau khi đên Đà Nẵng, đoàn tham quan Ngũ Hành 

Sơn với Động Tàng Chơn, Động Hoa Nghiêm, Chùa Non Nước, Làng 
Đá Mỹ Nghệ. Về thành phố Đà Nẵng, đoàn viếng chùa Linh Ứng với 

tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam (67m). Quý khách sẽ 
được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố, núi rừng và biển đảo Sơn 
Trà một cách hoàn hảo nhất.Buổi tối, Quý khách tự do dạo phố biển 

hoặc lên thuyền khám phá sông Hàn về đêm. Nghỉ đêm tại Đà Nẵng. 
 

 

NGÀY 02: ĐÀ NẴNG - HỘI AN - RỪNG DỪA BẢY MẪU  

Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đến Cẩm Thanh (Quảng Nam) tham 

quan: 
- Rừng Dừa Bảy Mẫu: trên những chiếc thuyền thúng len lỏi vào 

những con kênh nhỏ trong rừng dừa, tìm hiểu về rừng dừa Bảy Mẫu. 
Quý khách được tận mắt xem người dân địa phương quăng chài, thả 
lưới trên sông để đánh bắt cá và có thể tự tay trải nghiệm kỹ năng 

quăng chài lưới của mình. Sau đó, thưởng thức màn lắc thúng chém 
nước điêu luyện của nghệ nhân.Sau khi ăn trưa đoàn về nhận phòng 
khách sạn nghỉ ngơi. Buổi chiều, đoàn tham quan: 

- Phố Cổ Hội An:  trải nghiệm xe đạp trợ lực thân thiện với môi trường 
tham quan Chùa Cầu; Nhà cổ Phùng Hưng; Tiệm Mót - Thưởng thức 
trà thảo mộc; Faifo Coffee – một trong những quán café đẹp  ngắm 

toàn cảnh phố cổ; Hội Quán Phước Kiến… (chi phí nước uống tự túc). 
Buổi tối, Quý khách ăn tối và tự do dạo phố. Nghỉ đêm tại Hội An. 

 

NGÀY 03: HỘI AN - QUẢNG NGÃI - QUY NHƠN - KDL GỀNH RÁNG TIÊN SA 

Option tour: Trải nghiệm xe cổ ngắm bình minh trên biển tại Hội An 
05h00 - 06h00 Quý khách có thể trải nghiệm xe điện cổ băng qua 

những tuyến phố thanh bình, đầy phong vị xưa cũ trong buổi sớm 
mai và ngắm nhìn ánh bình minh đang dần ló dạng tại biển Cửa Đại 
hoặc An Bàng (chi phí tự túc - Dịch vụ vui lòng book trước cho nhân 

viên kinh doanh trước 24 giờ). 
Sau khi ăn sáng, khởi hành về Quy Nhơn trên đường dừng tại Quảng 
Ngãi ăn trưa và ngắm Biển Sa Huỳnh. Tiếp tục khởi hành đến Quy 

Nhơn, tham quan: 
- Kỳ Co: điểm du lịch đang được nhiều du khách quan tâm. Với màu 
nước trong xanh, bãi cát trắng dài và mịn, những cơn sóng biển êm 

ái cùng những tiểu cảnh check in đẹp… đã thu hút nhiều du khách 

 

 



 

khi đến Quy Nhơn. Ngoài tắm biển và thư giãn, Quý khách có thể 
chụp hình check in nhiều góc cực đẹp.  
- Eo Gió: từ trên cao nhìn xuống, Eo Gió như một bức tranh sơn thủy 

hữu tình với trời, mây, nước… biển núi ôm nhau vừa gợi cảm, vừa 
hoang sơ đầy quyến rũ. 

Sau khi ăn tối xe đưa đoàn mua sắm đặc sản tại shop Phương Nghi 
như Rượu Bàu Đá, Nem Chợ Huyện, Bánh Hồng, Tré Bình Định, Bánh 
Ít Lá Gai…  

Nghỉ đêm tại Thành phố Quy Nhơn. Tối quý khách có thể tự do dạo 
phố biển, thưởng thức hải sản hoặc check in các quán café đẹp dọc 
biển  như S-Blue hoặc Surf  Bar… 

 
 
 

 
 

NGÀY 04: QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG  

Sau khi ăn sáng, xe đưa đoàn tham quan Tháp Đôi - Cụm tháp ấn 
tượng ngay trong lòng thành phố biển Quy Nhơn, có niên đại từ thế 

kỷ XII, mang nét kiến trúc tháp Champa Bình Định, vừa mang phong 
cách Khmer thời Angkorwat - Bayon. Khởi hành về Đà nẵng, Quý 
khách trở về điểm đón ban đầu, kết thúc hành trình du lịch. Hẹn gặp 

lại quý khách trong những chuyến du lịch sau! 

 

GIÁ DỊCH VỤ BAO GỒM:  

- Bảo hiểm du lịch theo quy định 
- Các bữa ăn theo chương trình 

- Hướng dẫn viên suốt chương trình 
- Vé tham quan theo chương trình 
- Các loại hình vận chuyển theo chương trình 

 

GIÁ DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM 

- Chứng minh thư, hộ chiếu còn hiệu lực 6 tháng 

- Phí hành lý quá cước và các chi phí cá nhân 
- Visa tái nhập cho người nước ngoài(nếu có) 

- Tiền Tip cho hướng dẫn viên địa phương 
 

 


