CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN XUYÊN VIỆT DÀNH CHO SINH VIÊN IBD@NEU
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI – BÌNH ĐỊNH –
PHÚ YÊN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – TP.HCM – MỸ THO –
VĨNH LONG – CẦN THƠ – CÀ MAU
Thời gian: 10 ngày –9 đêm

Phương tiện: Đi vào và ra bằng máy bay, di
chuyển bằng oto.

Ngày thứ 01: HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HỘI AN
06h00 Xe đưa đoàn ra sân bay Nội Bài, làm thủ tục ên máy bay, bay vào Đà Nẵng chuyến bay
lúc 08h00
09h30 Đến Đà Nẵng, tham quan Chùa Linh Ứng Bãi Bụt,
11h30 Ăn trưa , nhận phòng(K/S 3sao), nghỉ ngơi.
14h00 Tham quan Ngũ Hành Sơn, tìm hiểu về nghề chạm khắc đá mỹ nghệ và cách thức
kinh doanh vận chuyển hàng hóa cho khách hàng của một cơ sở kinh doanh tại Đà
Nẵng, Phố cổ Hội An, tìm hiểu về cách kinh doanh của các thương nhân phương
tây khi xưa đến Hội An và của các gia đình ngày nay tại Phố cổ Hội An
18h00 Ăn Chiều tại nhà hàng Làng Lụa (Buffet tự chọn với hơn 140 món ăn đặc sản miền
trung). Sau đó tìm hiểu về nghề sản xuất tơ tằm xứ Quảng tại Hội An và nghệ thuật
bán hàng tơ tằm cho du khách nước ngoài. Tối tự do khám phá Hội An về đêm
NGÀY thứ 02: ĐÀ NẴNG –QUẢNG NGÃI -QUY NHƠN
06h00 Ăn sáng buffet. Trả phòng. Khởi hành đi Quy Nhơn. Trên đường nghe giới thiệu về
nhịp sống mới của Thành phố Quảng Ngãi : Sân bay Chu Lai, nhà máy lọc dầu Dung
Quất, khu Công nghiệp hiện địa VSIP Quảng Ngãi
11h00 Ăn trưa tại khu du lịch Sa Huỳnh. Sau đó tiếp tục hành trình đi Quy Nhơn
14h30 Đến Quy Nhơn, Ghé tham quan cảng Quy Nhơn, tìm hiểu về hoạt động xuất nhập khẩu
hàng hóa tại cảng Quy Nhơn
16h00 Đến khách sạn, nhận phòng (K/s Mường Thanh Quy Nhơn 4sao), tự do tắm biển và tắm
hồ bơi
18h00 Ăn Chiều, kết hợp giao lưu với Ban giám đốc Khách sạn Mường Thanh, tìm hiểu về
mô hình kinh doanh của tập đoàn Mường Thanh nói chung và khách sạn nói riêng
Ngày thứ 03: QUY NHƠN –PHÚ YÊN –NHA TRANG (Ăn sáng, trưa, chiều)
06h30 Ăn sáng Buffet.Trả phòng. Khởi hành đi Nha Trang. Trên đường ghé tham quan nhà
thờ Mằng Lăng –nơi lưu giữ cuốn tự điển bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.
Tham quan,khám phá “Dấu chân thiên đàng’’ – Ghềnh Đá Đĩa .
11h30 Ăn trưa tại Phú Yên. Tiếp tục hành trình đi Nha Trang, dừng tham quan bãi biển Đại
Lãnh, ngắm mũi Điện-Một trong những khu vực nhìn thấy mặt trời mọc đầu tiên trên
nước ta. Trên đường đi HDV sẽ giới thiệu về các địa danh nổi tiếng như : Thạch Bia
Sơn - Núi Đá Bia, Di tích đường mòn Hồ Chí Minh trên biển ,ngắm Vịnh Vũng Rô .
14h30 Đến Nha Trang, nhận phòng. (K/S Sài Gòn Yasaka hoặc tương đương 4sao). Tắm
biển tự do.

18h30 Ăn chiều tại nhà hàng Âu Lạc Thịnh, kết hợp nghe CEO của nhà hàng nói chuyện về
Nghệ thuật kinh doanh nhà hàng, những cơ hội và thách thức của kinh doanh nhà hàng
nói riêng và triển vọng phát triển/thách thức của du lịch Nha Trang nói chung. Tối tự do
khám phá Nha Trang về đêm: Chợ đêm Nha Trang, Tháp Trầm Hương.
Ngày thứ 04: NHA TRANG –ĐÀ LẠT (Ăn sáng, trưa, chiều)
06h00 Ăn Sáng. Trả phòng. Ghé tham quan chùa Long Sơn – ngôi chùa lớn nhất và nổi
tiếng tại phố biển. Sau đó khởi hành đi Đà Lạt đi Đà Lạt theo đường Khánh – Lê,qua
đèo Hòn Giao dài 130km. Trải nghiệm cảm giác giảm dần nhiệt độ theo độ cao và
ngắm cảnh hùng vĩ núi rừng, những khu rừng nguyên sinh ... Nghe giới thiệu về các cư
dân sống tại vùng đất này, đặc biệt là người Raglai – gắn liền với ca khúc Giấc mơ
Chapi.
11h00: Đến Đà Lạt, nhận phòng (K/S 3sao). Ăn trưa .
13h30 Tham quan Trung tâm lưu trữ quốc gia IV (Biệt điện Trần Lệ Xuân) – nơi lưu giữ
mộc bản Triều Nguyễn, Dinh Bảo Đại.
18h00 Ăn chiều tại nhà hàng khu du lịch Đồi Mộng Mơ, giao lưu văn hóa Cồng Chiêng với
người dân tộc Lạch, thưởng thức rượu Cần, thịt rừng.
Ngày thứ 05: THAM QUAN LANGBIANG
06h30 Ăn sáng, xe đưa đoàn đi tham quan khu du lịch Langbiang
08h00 Đến khu du lịch Langbiang, Quý khách chinh phục đỉnh núi Langbiang huyền thoại
bằng xe Jeep. Từ trên đỉnh núi Quý khách ngắm được toàn cảnh Tp. Đà Lạt, suối
vàng, suối Bạc, thung lũng trăm năm.
11h00 Ăn trưa, nghỉ ngơi
Chiều: Tham quan và tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tranh thêu XQ,
Nhà máy sản xuất rượu vang Đà Lạt.
18h00 Xe đưa đoàn đi ăn chiều tại nhà hàng Sunrise. Tối tự do khám phá Đà Lạt về đêm
Ngày thứ 6: ĐÀ LẠT –TP.HCM (Ăn sáng, trưa, chiều)
06h00: Ăn sáng. Trả phòng. Khởi hành đi TPHCM. Trên đường ghé tham quan Thiền Viện
Trúc Lâm, ngắm hồ Tuyền Lâm từ đỉnh đồi Phụng Hoàng .
11h30 Ăn trưa tại nhà hàng Hưng Phát(Dầu Giây). Sau đó theo đường cao tốc Long Thành –
Tp.HCM đi Tp.HCM
14h00: Đến Tp.HCM, Tham quan :
✓ KS Inter Continental, nghe GM của khách sạn Inter Continental (tiêu chuẩn
5sao quốc tế ) giới thiệu về mô hình kinh doanh của khách sạn thị trường
Tp.HCM
18h00 Ăn Chiều, nhận phòng. (K/S 3 sao).
Tối:Tự do tham quan & Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh du lịch, nhà hàng và quán bar
tại khu phố Tây ba lô Phạm Ngũ Lão –Bùi Viện.
Ngày thứ 07: TP.HCM – MỸ THO –CỒN THỚI SƠN –CỒN PHỤNG -CẦN THƠ
06h00 ăn sáng Buffet. Trả phòng. Khởi hành đi Tiền Giang theo đường cao tốc Tp.HCM –
Trung Lương
08h00 Đến Tiền Giang. Quý khách xuống thuyền đi qua các cù lao Long, Lân Quy Phụng
trên dòng sông Tiền, ngắm cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.
✓ Tham quan Cồn Thới Sơn, tìm hiểu về loại hình du lịch sinh thái và miệt vườn
trên Cù lao Thới Sơn, tham quan lò kẹo, trại nuôi Ong, thưởng thức trái cây, kẹo
dừa, trà và rượu mật Ong
11h00 Về đò lớn tham quan Cồn Phụng, khu di tích Đạo Dừa, tìm hiểu về nghề sản xuất đồ
thủ công mỹ nghệ làm từ cây Dừa.

11h30 Ăn trưa tại nhà hàng khu du lịch Cồn Phụng.
13h00 Thuyền đưa Quý khách về lại bến tàu 30/04. Tiếp tục hành trình đi Cần Thơ.
15h30 Đến Cần Thơ tham quan:
✓ Đình Bình Thủy
✓ Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam
17h00 Nhận Phòng (K/S Tây Nam -3sao)
18h00 An Chiều trên du thuyền Ninh Kiều, giao lưu văn nghệ và nghe đờn ca tài tử. Tối tự
do tham quan Bến Ninh Kiều về đêm.
NGÀY 08: CẦN THƠ –CÀ MAU
06h00 Ăn sáng buffet. Trả phòng. Xe đưa đoàn ra bến tàu du lịch, Quý khách xuống tàu đi
tham quan chợ nổi Cái Răng. Sau đó khởi hành đi Cà Mau
11h30 Đến Cà Mau. An trưa, sau đó Quý khách xuống Canô, khởi hành đi Đất Mũi – Nơi
hàng năm được phù sa bồi lấn ra biển từ 80 -100 m.
13h40 Đến khu du lịch sinh thái Mũi Cà Mau, Quý khách tham quan và chụp hình lưu niệm
tại:
✓ Mốc tọa độ quốc gia –GPS 0001, Panô biểu tượng Mũi Cà Mau,
✓ Chinh phục Vọng Hải Đài cao 20,5m, ngắm nhìn toàn cảnh Mũi Cà Mau
✓ Tham quan hệ sinh thái rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Đất Mũi –Khu dự trữ sinh
quyển Thế giới
16h00 Tạm biệt khu du lich Đất Mũi. Quý khách xuống ca nô về lại Cà Mau
17h30 Đến Cà Mau, nhận phòng (K/S Anh Nguyệt 04 sao).
18h30 An Chiều tại nhà hàng K/S. Tối tự do
NGÀY 09: CÀ MAU –TP.HCM
06h00 Ăn sáng buffet. Trả phòng. Sau đó khởi hành về lại Tp.HCM
11h30 Ăn trưa tại Cần Thơ, Tiếp tục hành trình về Tp.HCM
16h00 Đến Tp.HCM, nhận phòng, nghỉ ngơi
18h00 Ăn Chiều, kết hợp tổ chức chương trình gala Dinner
NGÀY 10: TP.HCM-HÀ NỘI
06h30 Ăn sáng, Tham quan:
✓ Bến Nhà Rồng
✓ Dinh Thống nhất
✓ Nhà thờ Đức Bà
11h00 Ăn Trưa, trả phòng. Tự do tham quan và mua sắm tại Chợ Bến Thành và các trung
tâm thương mại lớn tại Tp.HCM như Parkson, Vincom, Takashimaya. Sau đó xe đưa đoàn
ra sân bay TSN, bay về Hà Nội chuyến bay lúc 19h00 của hãng hàng không VN Airlines.
21h00: Về đến sân bay Nội Bài. Xe đưa đoàn về điểm tập trung ban đầu, chia tay kết thúc
chuyến đi
Tiêu Chuẩn
Giá Trọn gói

K/S 3 sao và 4 Sao
12.000.000đ/Sv

