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NƯỚC VIỆT TÔI YÊU 
(10 ngày 9 đêm) 

 

 
 

Ngày 01: SÀI GÒN – NHA TRANG (máy bay) (ĂN BA BỮA) 

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất (cột số 14, ga đi trong nước), đáp 

chuyến bay đi Nha Trang. Đến sân bay Cam Ranh – Nha Trang, xe & hướng 

dẫn địa phương đón, khởi hành tham quan. 

Ăn sáng. Xe đón quý khách từ Nha Trang ra cảng Cầu Đá, xuống du thuyền 

tham quan vịnh Nha Trang một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới: 

• Khu du lịch cao cấp Hòn Tằm.  

• Tham quan nhà cổ, nhà thiếu nhi, xem ca nhạc. 
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• Tắm biển, tắm hồ bơi. 

Trở về đất liền ăn trưa. Buổi chiều tham quan : 

• Tháp Bà Ponagar – một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Chămpa 

với 07 ngọn tháp thiêng thờ các vị thần tối cao của Ấn Độ giáo.  

• Thắng cảnh nổi tiếng hòn Chồng, núi Cô Tiên 

• Khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà, tự do tắm hồ bơi – thác nước khoáng  

nóng. Quý khách có thể tắm bùn khoáng, ngâm khoáng nóng “ôn tuyền thủy liệu 

pháp” (tự túc chi phí tắm bùn khoáng) 

Ăn tối. Nghỉ đêm tại Nha Trang 

 

Ngày 02: NHA TRANG – DỐC LẾT – VIN PEARL LAND (ĂN BA BỮA)  

Ăn sáng. Khởi hành đi Dốc Lết tham quan : 

• Khu du lịch White sand Dốc Lết - quý khách tự do tắm biển và thưởng thức 

đặc sản với giá cả phải chăng: cua, ghẹ, sò,… (chi phí tự túc) 

Ăn trưa. Trở về Tp.Nha Trang 

Ăn tối tự túc. Nghỉ đêm tại Nha Trang. 

Chương trình lựa chọn: (chi phí không bao gồm trong chương trình) 

Tham quan Thế giới giải trí của Vinpearl land: 
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• Tắm biển và tham gia các trò chơi tại khu công viên nước.  

• Tham gia tất cả các trò chơi động cảm giác mạnh như: Quay nhào lộn, đu 

quay ngựa gỗ, đu quay voi. Các trò chơi tĩnh như: tàu lượn, đua xe, khám phá 

vũ trụ, trượt tuyết, lượt sóng, xe điện đụng. Đặc biệt có phòng chiếu phim 4D. 

• Xem chương trình biểu diễn trên sân khấu nhạc nước hiện đại – nơi từng diễn 

ra các sự kiện văn hóa lớn: Hoa Hậu Báo Tiền Phong, Chung kết Tiếng Hát 

Truyền Hình và đặc biệt chương trình Duyên Dáng Việt Nam 2006 … 

• Quý khách có thể ăn tối tại Khu Ẩm Thực của Vinpearlland hay trở về đất liền 

(chi phí tự túc) 

 
Ngày 03: NHA TRANG – ĐÀ NẴNG – HỘI AN (máy bay) (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng.  

• Ghé chợ Đầm mua đặc sản địa phương (tổ yến, mực,..).  

Ăn trưa. Đưa ra sân bay Cam Ranh – Nha Trang, đáp chuyến bay đi Đà Nẵng.  

Tại sân bay Đà Nẵng, xe và hướng dẫn viên địa phương đón, đưa về Hội An 

tham quan : 

• Di sản văn hóa Phố cổ Hội An với nhà cổ Tân Kỳ, Đền thờ thị tộc Phúc Kiến, 

chùa cầu Nhật Bản, nhà thờ tộc Trần. 

Ăn tối, tự do. Nghỉ đêm tại Hội An. 
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Ngày 04: HỘI AN – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HUẾ (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Trả phòng. Khởi hành tham quan:  

• Ngũ Hành Sơn – một tuyệt tác của thiên nhiên với những hang động huyền bí.  

• Làng đá mỹ nghệ Non Nước. 

Xe đưa quý khách đến chân núi Bà Nà - Khu sinh thái nghỉ dưỡng độc đáo với 

4 mùa trong 01 ngày (sáng xuân, trưa hè, chiều thu và tối đông) ở độ cao gần 

1.500m so với mực nước biển. 

• Quý khách có thể tự do đón cáp treo lên đỉnh Núi Chúa tận hưởng khí hậu đặc 

sắc cũng như chiêm ngưỡng phong cảnh non nước hữu tình(chi phí cáp treo tự 

túc). 

• Viếng chùa Linh Ừng. 

Ăn trưa tại Bà Nà.  

Tiếp tục đi Huế, xe đưa đoàn đi xuyên qua đèo Hải Vân - chiêm ngưỡng công 

trình hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á, biển Lăng Cô. 

Đến Huế, nhận phòng khách sạn. Ăn tối, tự do. Nghỉ đêm tại Huế. 

 
Ngày 05: CỐ ĐÔ HUẾ – DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Tham quan: 

• Kinh Thành – Hoàng Cung của 13 vị Vua triều Nguyễn với Ngọ Môn, điện Thái 

Hoà, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh – Đây cũng là một trong 

những di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.  
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Ăn trưa. Chiều tham quan:  

• Chùa Thiên Mụ. 

• Lăng Tự Đức. 

• Mua sắm đặc sản tại chợ Đông Ba.  

Ăn tối 

Đi thuyền nghe ca Huế trên Sông Hương 

• Thả hoa đăng cầu phúc lộc. 

Tự do. Nghỉ đêm tại Huế 

Ngày 06: HUẾ – QUẢNG TRỊ – QUẢNG BÌNH – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Khởi hành về Quảng Bình, dừng chân tham quan: 

• Thánh địa La Vang. 

Quý khách tiếp tục hành trình ngang qua Vĩ tuyến 17, di tích Cầu Hiền Lương –  

Sông Bến Hải, nơi đã từng là giới tuyến của hai miền Nam – Bắc. 

Ăn trưa trên đường đi. Đến Quảng Bình, đoàn tham quan:  

• ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – Cơ hội được chiêm ngưỡng một hang động đá vôi 

có vẻ đẹp kỳ ảo, lung linh, có độ dài kỷ lục trên 30km vừa được khám phá và 

đưa vào khai thác du lịch năm 2010, thuộc khu vực được thế giới công nhận là 

Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng.  

Nhận phòng khách sạn. Ăn tối, tự do. Nghỉ đêm tại Đồng Hới. 
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Ngày 07: ĐỒNG HỚI – HÀ NỘI: (máy bay) (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Tự do nghỉ ngơi cho đến giờ trả phòng. Ăn trưa.  

Xe đưa đoàn ra sân bay Đồng Hới đáp đi Hà Nội. Tại sân bay Nội Bài – Hà 

Nội, xe và hướng dẫn viên địa phương đón đưa về Hà Nội, nhận phòng. Ăn tối.  

Nghỉ đêm tại Hà Nội. 

Ngày 08: HÀ NỘI (ĂN BA BỮA) 
 

Ăn sáng, xe đưa đoàn đến Bắc Ninh, tham quan: 

• Đền Đô (Đền Lý Bát Đế) thờ 8 vị vua nhà Lý với một vương triều vàng son và 

giai đoạn lịch sử rực rỡ của dân tộc. 

• Đình Đình Bảng, một công trình kiến trúc giàu tính dân tộc, chạm khắc trang 

trí điêu luyện tinh xảo, chau chuốt, hài hoà,… 

• Ăn trưa và thưởng thức chương trình biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể 

“Dân ca Quan Họ”.  

Về lại Hà nội nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. Chiều tham quan: 

• Hồ Hoàn Kiếm (Tháp Bút, tháp Rùa, cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn)  

• Văn Miếu Quốc Tử Giám – Trường đại học đầu tiên của Việt Nam 

• Ghé mua đặc sản tại chợ Đồng Xuân. 

Ăn tối. Quý khách có thể thư thả dạo quanh “Hà Nội – 36 Phố Phường” để 

khám phá cuộc sống của Hà Nội về đêm. Nghỉ đêm tại Hà Nội. 
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Ngày 09: HÀ NỘI – YÊN TỬ - HẠ LONG (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Đưa quý khách đến: 

• Viếng Lăng Hồ Chủ Tịch (Lăng Bác đóng cửa từ 5/9-4/11 để bảo trì)  

• Quý khách vẫn có thể tham quan: Phủ Chủ Tịch, Nhà sàn, Ao Cá, Chùa Một 

Cột,… 

Khởi hành đi Hạ Long, dừng chân tại Uông Bí tham quan:  

• Núi Yên Tử - Kinh Đô Phật Giáo Của Nước Đại Việt cách đây hơn 700 năm 

với Thiền Viện Trúc Lâm, chùa giải oan… 

Ăn trưa tại Yên Tử. Đến Hạ Long, nhận phòng.  

Ăn tối. Đưa đoàn đến tham quan khu du lịch quốc tế Tuần Châu - quý khách có 

thể xem chương trình biểu diễn nhạc nước đầy màu sắc (chi phí tự túc). 

 
Ngày 10: HẠ LONG – HÀ NỘI – SÀI GÒN (máy bay) (ĂN SÁNG + ĂN TRƯA) 

Ăn sáng và trả phòng, quý khách sẽ đi du thuyền tham quan Vịnh Hạ Long - Di 

sản thiên nhiên Thế Giới đã được UNESCO công nhận với các thắng cảnh:  

• Hang Dấu Gỗ  

• Động Thiên Cung  

• Hòn Gà Chọi  

• Hòn Đỉnh Hương 
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Ăn trưa hải sản trên thuyền du lịch.  

Khởi hành về Hà Nội, đoàn dừng chân tại Hải Dương thưởng thức và mua đặc 

sản bánh đậu xanh. Đến sân bay Nội Bài, làm thủ tục đón chuyến bay chiều về 

Sài Gòn. Đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình và hẹn ngày gặp lại. 

 
GIÁ:  

 

Dịch vụ bao gồm Dịch vụ không bao gồm 

- Xe đưa đón và phục vụ theo chương 

trình (16, 24, 33, 45 chỗ tùy vào số 

lượng khách đăng ký).  

- Khách sạn tiện nghi : loại phòng loại 

tiêu chuẩn, 02 khách người lớn/phòng, 

lẻ khách ngủ phòng 3 (phòng 2 + 

giường phụ) .  

- Nha Trang : Angella, Green,.. 

- Hội An : Phú Thịnh, Sea & Sand,…  

- Huế : Ngọc Hương, Asia,… 

- Quảng Bình : Sài Gòn – Quảng Bình 

4*,…  

- Hà Nội : Maidza, Công Đoàn HN,… 

- Hạ Long : BMC Thăng Long, Hạ 

Long Bay,…  

- Vé máy bay chặng Sài gòn – Nha 

Trang // Nha Trang - Đà Nẵng // Đồng 

Hới – Hà Nội (hoặc Huế - Hà Nội) // 

Hà Nội - Sài Gòn. 

(*) giá vé máy bay có thể thay đổi tùy 

theo hạng vé, điều kiện xuất vé & qui 

định của hàng không - Vinpearl land, 

cáp treo Bà Nà, Cáp treo núi Yên Tử, 

nhạc nước Tuần Châu.  

- Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, 

giặt ủi, thức uống ngoài chương trình, 

lệ phí chụp ảnh tại các điểm tham 

quan,…  

- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân 
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(hoặc các khách sạn khác tiêu chuẩn 

tương đương) 

- Các bữa ăn theo chương trình: 10 

bữa ăn sáng và 18 bữa ăn chính.  

- Hướng dẫn viên tại địa phương nói 

tiếng Việt.  

- Phí tham quan theo chương trình. 

- Khăn lạnh + nước tinh khiết 01 chai 

0.5 lít/ khách/ ngày. 

- Bảo hiểm du lịch : trị giá bồi thường 

tối đa là 20,000,000 đồng/trường hợp. 

viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế. 

 

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 


