
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR CÙ LAO CHÀM 1 NGÀY 

CẢNG CỬA ĐẠI – CÙ LAO CHÀM 

T
O

U
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Thời gian: 1 ngày (08:30 ~ 08:45AM đến 14:00 ~ 4:30PM). 

Hiệu lực áp dụng: 01/01/2020 đến 31/12/2021 

Điểm đón và tiễn khách: Cảng Cửa Đại 

Số lượng khách: ….. 

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY 

08:30 Hướng dẫn viên tour Cù Lao Chàm đón và hướng dẫn quý khách đến 

bến cảng Cửa Đại, lên Ca nô đi xuất phát ra đảo du lịch Cù Lao Chàm. 

08:45 Ca nô đưa quý khách vượt cửa biển Cửa Đại để đến đảo Cù Lao Chàm, bắt 

đầu cuộc hành trình khám phá tour ghép Cù Lao Chàm 1 ngày. 

 

09:00 

Tham quan các di tích, danh lam thẳng cảnh huyền thoại như: Khu bảo tồn 

Cù Lao Chàm, Giếng cổ Champa, Âu Thuyền, Chùa Hải Tạng, Chợ hải sản và 

cùng thưởng thức các loại đặc sản đậm đà hương vị biển như: Tôm, Cá,  

Mực, Vú nàng Vú sao, Cua đá, Rau rừng... ”  

11:00 Ca nô cao tốc đón quý khách tham gia lặn biển ngắm San hô và ngắm các 

sinh vật biển mà duy nhất chỉ có tại vùng đảo Cù Lao Chàm. 

12:30 Ăn trưa tại nhà hàng hải sản Cù Lao Chàm (xem Thực Đơn chi tiết tại đây) 

Tận hưởng các loại đặc sản hải sản với cảm giác thú vị mát mẽ của mùa hè 

Tự do tham quan và nghĩ ngơi tại khu du lịch sinh thái Bãi Ông 

 

14:10 

 

Quý khách tập trung lên ca nô cao tốc, kiểm tra một lần nữa về tư trang, 

hành lý trước khi xuất phát về đất liền. Tạm biệt Cù Lao Chàm kết thúc tour 

Cù Lao Chàm 1 ngày  

 

Chúc quý khách có chuyến đi tham quan thú vị và hẹn gặp lại du khách 

trong trong tương lai 

Cảng Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam 

0935 121 243 – 0905 121 243 

0235 6 338 383 

kinhdoanh.culaochamtour@gmail.com 

https://phongnhaexplorer.com/thong-tin-du-lich-quang-binh/huong-dan-du-lich-phong-nha/du-lich-quang-binh.html
http://culaochamtour.com/tour-cu-lao-cham/
https://culaochamtour.com/hoi-dap-du-lich-cu-lao-cham/thuc-don-tour-cu-lao-cham-1-ngay.html
https://culaochamtour.com/
https://culaochamtour.com/du-lich-cu-lao-cham/tour-cu-lao-cham-1-ngay-gia-re.html
https://culaochamtour.com/
https://culaochamtour.com/du-lich-cu-lao-cham/tour-cu-lao-cham-1-ngay-gia-re.html
https://culaochamtour.com/
https://culaochamtour.com/du-lich-cu-lao-cham/tour-cu-lao-cham-1-ngay-gia-re.html


 

 

14:30 Cù Lao Chàm Tour chia tay Quý khách, kết thúc chương trình du lịch Cù Lao 

chàm, hẹn gặp lại !  

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 đầy đủ các trang thiết bị an toàn khi di chuyển. 

 Hướng dẫn viên nhiệt tình, am hiểu tuyến điểm đồng hành suốt hành trình 

 Chi phí tham quan: 

o Vé tham quan 

o Vé lặn biển 

o Lặn ngắm san hô 

o Tắm nước Ngọt 

o Ghế nằm. 

 Nước suối trên ca nô. 

 Ăn trưa hải sản tại nhà hàng Cù Lao Chàm 

 Dụng cụ tắm biển ngắm san hô 

Giá tour chưa bao gồm:  

 Hóa đơn GTGT 

 Các chi phí cá nhân khác, chi phí tham quan các điểm ngoài chương trình. 

 Ăn uống ngoài chương trình: Nước uống: bia, rượu, nước ngọt,... 

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 

 

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://phongnhaexplorer.com/tour-phong-nha-tron-goi/quang-binh-manh-dat-di-san-4n3d.html
https://culaochamtour.com/tour-reservation/?tour=345

