
 

 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR CÙ LAO CHÀM 

ĐÀ NẮNG – CÙ LAO CHÀM – RỪNG DỪA 7 MẪU – HỘI AN 

T
O

U
R

 

Thời gian: 1 ngày (07:30 ~ 08:45AM đến 19:00 ~ 21:00PM). 

Hiệu lực áp dụng: 01/01/2020 đến 31/12/2020 

Điểm đón và tiễn khách: Đà Nẵng, Hội An, Cảng Cửa Đại 

Số lượng khách:… 

Tour Cù Lao Chàm 1 Ngày 

08:00 Xe tour Cù Lao Chàm bắt đầu đón tất cả các quý khách tại các khách sạn trung 
tâm Đà Nẵng bắt đầu di chuyển vào cảng Cửa Đại Hội An 

08:45 Hoàn tất các thủ tục đăng ký chuẩn bị lên ca nô chuẩn bị cho chuyến hành 

trình tour du lịch Cù Lao Chàm. 

• Quý khách nhìn ngắm toàn cảnh biển, trải nghiệm cảm giác với ca nô 

cao tốc để đến đảo Cù Lao Chàm. Bắt đầu cuộc hành trình tham quan, 

khám phá tour ghép Cù Lao Chàm 1 ngày của chúng tôi. 

09:30 Hành trình tham quan tour Cù Lao Chàm – Rừng dừa 7 mẫu với các điểm đến 

nổi tiếng 

• Giếng cổ Champa: Nơi còn lưu giữ nhiều truyền thuyết dân gian mà 
người dân Đảo Cù Lao Chàm cho là bí mật của người Champa xưa để 
lại… 

• Chùa Hải Tạng: Ngôi chùa với niên đại trên 200 năm và nhiều huyền 
bí về xuất xứ của công trình văn hoá tín tôn giáo tại đây. 

• Âu Thuyền: Nơi lưu trú của tất các các thuyền bè khi mùa gió bão đến. 
• Chợ Hải Sản: Điểm tập trung buôn bán, giao lưu, buôn bán chế biến và 

thưởng thức hải sản tươi ngon nhất mà người dân bản địa mong muốn 
mang đến cho quý khách khi tham quan du lịch Cù Lao Chàm. 

11:00 Ca nô cao tốc đón và đưa quý khách đến khu vực được lặn ngắm san hô 

(Snorkelling).  

• Tour Cù Lao Chàm 1 ngày ghép khách chuẩn bị các trang thiết bị cần 
thiết và an toàn cho việc lặn ngắm san hô của quý khách. 

Cảng Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam 

0935 121 243 – 0905 121 243 

02356 338 383 

Kinhdoanh.culaochamtour@gmail.com 

https://culaochamtour.com/
https://culaochamtour.com/tour-cu-lao-cham/
https://culaochamtour.com/du-lich-cu-lao-cham-mo-rong/tour-cu-lao-cham-rung-dua-7-mau-hoi-1-ngay.html
http://culaochamtour.com/tour-cu-lao-cham/tour-cu-lao-cham-1-ngay-gia-re-ghep-khach.html
https://culaochamtour.com/cam-nang-du-lich-cu-lao-cham/cam-nang-du-lich-cu-lao-cham.html
https://culaochamtour.com/cam-nang-du-lich-cu-lao-cham/cam-nang-du-lich-cu-lao-cham.html
https://culaochamtour.com/du-lich-cu-lao-cham/cho-thue-ca-no-cao-toc-cu-lao-cham.html
https://culaochamtour.com/du-lich-cu-lao-cham/cho-thue-ca-no-cao-toc-cu-lao-cham.html
https://culaochamtour.com/cam-nang-du-lich-cu-lao-cham/gieng-co-cu-lao-cham.html
https://culaochamtour.com/cu-lao-cham/chua-hai-tang.html
https://culaochamtour.com/cam-nang-du-lich-cu-lao-cham/cam-nang-du-lich-cu-lao-cham.html
https://culaochamtour.com/du-lich-cu-lao-cham/cho-thue-ca-no-cao-toc-cu-lao-cham.html
https://culaochamtour.com/tour-cu-lao-cham/
https://culaochamtour.com/du-lich-cu-lao-cham-mo-rong/tour-cu-lao-cham-rung-dua-7-mau-hoi-1-ngay.html


 

12:45 Thưởng thức các món ăn hải sản Cù Lao Chàm với Set menu do người dân 

trên đảo chế biến. Xem Thực đơn chi tiết tại đây (đối với khách ghép ngồi 

theo từng nhóm).  

• Quý khách tự do nghĩ ngơi và tham quan tại Khu Du Lịch Bãi Ông – Cù 

Lao Chàm. 

14:00 Ca nô bắt đầu đón tất cả các quý khách, sau khi kiểm tra số lượng, hành lý, 

đảm bảo an toàn. Ca nô cao tốc xuất phát từ Đảo Cù Lao Chàm vào đất liền. 

14:45 Xe ô tô đón quý khách di chuyển từ Cảng Cửa Đại về khu du lịch snh thái rừng 

dừa 7 mẫu Cẩm Thanh.  

• Tại đây quý khách có thể trải nghiêm các dịch vụ: Thuyền thúng, Câu 

Cá, Câu Cua, Vãy Chài… Trải nghiệm để trở thành một ngư dân thực 

thụ. (chi phí tự túc) 

17:00 Xe ô tô di chuyển quý khách đến với Đô thị cổ Hôi An. Tự do tham quan, ăn 

tối tại Hội An.  

• Sau đó xe đón khách tại điểm hẹn, di chuyển đưa quý khách về Đà 
Nẵng.  

20:00 Kết thúc chuyến tham quan tour Cù Lao Chàm – Rừng dừa 7 mẫu – Hội An 1 

ngày  

• “Chúc quý khách có chuyến đi tham quan thú vị và hẹn gặp lại quý 
khách trong trong tương lai”  

Lưu ý: Thứ tự hành trình tour du lịch Cù Lao Chàm có thể thay đổi đề phù hợp với tình hình 

thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tuyến điểm tham quan theo chương trình trong ngày. 

       Giá tour đã bao gồm 

• Ca nô cao tốc với các trang thiết bị áo phao an toàn khi di chuyển 

• MIỄN PHÍ XÊ Ô TÔ đưa đón theo hành trình tham quan 

• Hướng dẫn viên nhiệt tình suốt hành trình. 

• Phí tham quan + Vé tham quan + Vé lặn biển + Tắm nước ngọt + Ghế nằm 

• Hướng dẫn viên phục vụ theo đoàn 

• Nước suối trên ca nô. 

• Ăn trưa hải sản tại nhà hàng Cù Lao Chàm 

• Dụng cụ tắm biển ngắm san hô, vui chơi giải trí bên bãi biển. 

• Nước suối: 01 chai/1 khách 

Giá tour chưa bao gồm 

• Tiền tip trong chuyến đi cho nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế. 

• Vé tham quan và các dịch vụ tại rừng dừa 7 mẫu 

• Vé tham quan Đô thị cổ Hội An 

https://culaochamtour.com/hoi-dap-du-lich-cu-lao-cham/thuc-don-tour-cu-lao-cham-1-ngay.html


 

• Ăn tối tại Hội An 

• Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình 

• Các đồ ăn, thức uống quý khách gọi thêm hoặc nhờ nhà hàng nấu hộ các món ăn 
mà quý khách đã mua tại chợ hải sản 

• Thuế GTGT (VAT) 

Giá tour trẻ em 

• Trẻ em dưới 05 tuổi: Phụ thu 100,000/1 bé (các chi phí lên đảo) 

• Trẻ em từ trên 05 tuổi đến 09 tuổi: + 75% giá tour 

• Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
 

 


