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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN, NGHỈ DƯỠNG Ở VIỆT NAM
(21 NGÀY 20 ĐÊM)
Ngày 1: ĐẾN SÀI GÒN - PHÚ QUỐC
Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, quý khách tiếp tục lên chuyến bay nội địa khởi hành đi Phú
Quốc. Đến Phú Quốc, xe buýt của khách sạn sẽ đón quý khách và đưa về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi (thời
gian nhận phòng chính thức: 14h00)
Nghỉ đêm tại Phú Quốc
Ngày 2: ĐẢO PHÚ QUỐC (Ăn sáng)
Quý khách tự do tham quan, nghỉ dưỡng và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của đảo Phú Quốc.
Nghỉ đêm tại Phú Quốc
Ngày 3: ĐẢO PHÚ QUỐC (Ăn sáng)
Quý khách tự do tham quan, nghỉ dưỡng và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của đảo Phú Quốc.
Nghỉ đêm tại Phú Quốc
Ngày 4: PHÚ QUỐC - SÀI GÒN (Ăn sáng)
Tự do thư giãn, nghỉ ngơi trên bãi biển xinh đẹp của đảo Phú Quốc.
10h30 Trả phòng khách sạn. Xe buýt của khách sạn sẽ đưa quý khách đến sân bay để đón chuyến bay đi Sài Gòn.
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Đến sân bay Tân Sơn Nhất, tài xế của Công ty sẽ đón và đưa quý khách về khách sạn nhận phòng.
Quý khách tự do mua sắm và khám phá thành phố.
Nghỉ đêm ở Sài Gòn
Ngày 5: SÀI GÒN (Ăn sáng)
Tour khách ghép tham quan thành phố:
8h30 - 09h00: Đón khách và bắt đầu tham quan thành phố với chuyến tham quan tới Bảo tàng Chứng tích chiến
tranh, trước đây gọi là Bảo tàng Chiến tranh Mỹ. Xe tiếp tục đưa chúng ta tham quan chùa Thiên Hậu, Chợ Lớn nơi quý khách có thể nhìn thấy những khu mua bán rất sầm uất.
Buổi chiều, đoàn tham quan Dinh Thống Nhất - một trong những tòa nhà quan trọng nhất của thành phố. Đoàn tiếp
tục tham quan một cơ sở sơn mài; Tòa thị chính Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm là những kiến trúc
cổ điển đặc trưng nhất trong thời Pháp thuộc tại thành phố Sài Gòn. Sau đó, hướng dẫn viên đưa quý khách trở lại
khách sạn trong khoảng thời gian 17h00 – 17h30.
Giá tour ghép: 17 USD / khách
Bao gồm: phương tiện vận chuyển suốt tuyến, Hướng dẫn viên nói tiếng Anh, vé tham quan, nước suối
Nghỉ đêm ở Sài Gòn
Ngày 6: SÀI GÒN (Ăn sáng)
Nghỉ đêm ở Sài Gòn
Tour ghép tham quan Thánh Thất Cao Đài – Địa đạo Củ Chi
08h15 – 08h45: Đón quý khách tại khách sạn và khởi hành đi Tây Ninh thăm Thánh Thất Cao Đài. Đạo Cao Đài
là một tôn giáo đặc biệt và độc đáo ở Miền Nam của Việt Nam. Nó là sự kết hợp của Phật giáo, Đạo giáo, Khổng
giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Công giáo và tín ngưỡng dân gian người Việt.
Buổi chiều, đoàn khởi hành đi thăm địa đạo Củ Chi.
Trước khi thử sức đi vào trong những đường hầm địa đạo kiên cố, chúng ta sẽ được nhân viên ở đây giới thiệu một
đoạn video ngắn về quá trình xây dựng địa đạo trong chiến tranh. Sau đó đoàn bắt đầu khám phá địa đạo với
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những cửa hầm bí mật, bảo tàng vũ khí tự tạo, khu bắn súng, hệ thống những đường hầm ngoằn ngoèo. 18h30 –
19h00 Trả khách tại khách sạn. kết thúc chuyến đi.
Giá tour ghép: 20 USD/ khách
Bao gồm: phương tiện vận chuyển suốt tuyến, Hướng dẫn viên nói tiếng Anh, vé tham quan, nước suối
Nghỉ đêm ở Sài Gòn
Ngày 7: SÀI GÒN (Ăn sáng)
Tour ghép tham quan Miền Tây: 2 ngày - 1 đêm từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 7
Ngày 1: Sài Gòn - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ (Ăn trưa)
08h00 – 08h30: Xe đón quý khách tại khách sạn và khởi hành đi Cái Bè.
Đến Cái Bè, đoàn lên thuyền đi qua những vườn cây trái xanh tốt của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long và tham
quan khu chợ nổi Cái Bè nhộn nhịp. Tiếp theo đò chèo sẽ đưa chúng ta xuôi theo những con kênh rậm rạp đến khu
vườn cây ăn quả ở địa phương để thưởng thức các loại trái cây của miền nhiệt đới và tham quan các làng nghề
truyền thống, hòa nhập vào những hoạt động hàng ngày của người bản địa. Nghỉ ngơi và dùng cơm trưa tại khu
vườn trái cây. Từ đây, chúng ta đạp xe vào những con đường làng, ngắm cảnh thôn quê, nghỉ ngơi trên những
chiếc võng dân dã. Sau đó, đoàn khởi hành đi Cần Thơ nhận phòng, nghỉ ngơi. Nghỉ đêm ở Cần Thơ
Ngày 2: Cần Thơ - Cái Răng - Sài Gòn (Ăn sáng)
Đi thuyền xuôi dòng theo những nhánh sông nhỏ và đẹp như tranh vẽ, chúng ta sẽ tham quan chợ nổi Cái Răng
(một khu chợ nổi đẹp nhất với rất nhiều thuyền dùng mái chèo). Chứng kiến những hoạt động hàng ngày của
người dân dọc theo những kênh rạch nhỏ của sông Cửu Long, có thể trực tiếp tiếp xúc với họ, chúng ta có thể cảm
nhận được sự cởi mở, thân thiện của người dân miền sông nước. Đoàn tiếp tục tham quan một nhà máy xay xát
gạo và một cơ sở làm bún. Dừng chân tại chợ Cần Thơ. Đoàn sẽ được đưa về lại Sài Gòn.
17h30 -18h00 Về đến khách sạn. kết thúc chuyến đi.
Giá tour ghép: 50 USD / người (khách sạn 2 sao hoặc homestay)
65 USD / người (khách sạn 4 sao Irish Cần Thơ)
Bao gồm: phương tiện vận chuyển suốt tuyến, hướng dẫn viên nói tiếng Anh, vé tham quan, các chuyến đi thuyền,
xe đạp, trái cây, trà mật ong, phí tham quan, 1 bữa ăn sáng, 1 bữa trưa, 1 bữa tối với lớp học nấu ăn (trường hợp
khách nghỉ Homestay), 1 đêm phòng ở 3 người.
Ngày 8: SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG (Ăn sáng)
18:00 Đón taxi đến sân bay Tân Sơn Nhất khởi hành đi Đà Nẵng.
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Đến Đà Nẵng, tài xế của Công ty đón và đưa quý khách về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại Đà Nẵng
Ngày 09: ĐÀ NẴNG – HỘI AN (Ăn sáng)
Ăn sáng và trả phòng khách sạn.
Quý khách có thể đón taxi đến Hội An hoặc tham gia tour ghép đi Bà Nà và được đưa về Hội An.
Tour ghép đi Bà Nà (Ăn trưa):
08h00 -8h30: Đón khách tại khách sạn ở thành phố Đà Nẵng đến ga cáp treo Suối Mơ. Từ cabin lên đỉnh Bà Nà,
ngắm dòng suối Mơ, thác Tóc Tiên bọt tung trắng xóa, lơ lửng giữa lưng chừng mây, thoải mái ngắm nhìn vẻ
nguyên sơ, hùng vĩ của những cánh rừng nguyên sinh và những tán cây lá đỏ trên chặng đường dài hơn 5km trên
không. Du khách sẽ tận hưởng những khoảnh khắc giao mùa, hay có cơ hội trải nghiệm cảm giác phiêu lưu đầy ấn
tượng khi chìm giữa mờ sương trong không gian rộng lớn.
10h05 – 11h15: Tham quan Khu L’Jardin với các di tích của người Pháp như: Vườn Tịnh Tâm (khám phá thiên
nhiên Bà Nà qua tuyến trekking Chim Khướu, nếu điều kiện thời tiết tốt ), khu buộc ngựa của Pháp, cây bưởi gần
100 tuổi, vết tích các khu biệt thự cổ. Đặc biệt, tham quan Hầm Rượu Debay của Pháp nay đã được trùng tu với
tên gọi Cave du Vin và thưởng thức miễn phí một ly rượu vang, cocktails hoặc mocktails tại Debay Bar.
Viếng Chùa Linh Ứng Bà Nà, chiêm ngưỡng tượng Phật Thích Ca cao 27m, tham quan Vườn Lộc Uyển, Quan
Âm Các. Tiếp tục đến Gare Debay đi tuyến cáp thứ 2 lên đỉnh Bà Nà. Ăn trưa tại nhà hàng.
12h00 – 14h00: Chinh phục đỉnh Núi Chúa – nóc nhà của thành phố, thăm viếng đền Lĩnh Chúa Linh Từ. Ngắm
toàn cảnh thành phố Đà Nẵng và vịnh Đà Nẵng lúc ẩn, lúc hiện dưới một biển mây trắng.
Rời đỉnh núi Chúa, theo đường mòn tham quan di tích biệt thự cổ trong rừng, di tích nhà hát Opera ngoài trời, Cầu
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Treo Debay…
Hướng dẫn đưa đoàn vào tham quan khu vui chơi Fantasy Park. 14h00 – 14h30: Đón chuyến cáp treo xuống lại Ga
Suối Mơ. Xe đưa khách về Hội An nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.
Giá tour ghép: 55 USD/ người
Bao gồm: Xe đưa đón ở Đà Nẵng đi Bà Nà và đưa về Hội An, Vé cáp treo khứ hồi, Ăn trưa theo chương trình
(buffet), Hướng dẫn viên nói tiếng Việt, Nước uống trên xe, Vé tham quan Hầm Rượu DeBay.
Nghỉ đêm tại Hội An
Ngày 10: HỘI AN (Ăn sáng)
Tour ghép tham quan Hội An – Thánh Địa Mỹ Sơn
7h30 – 08h00 sáng: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại khách sạn (trong khu vực đô thị cổ Hội An) khởi
hành đi Thánh Địa Mỹ Sơn - Di sản văn hóa thế giới được Unesco công nhận năm 1999.
9h30: Xe trung chuyển khách vào trong tháp, quý khách bắt đầu tham quan các khu tháp. 11h30: Xe trung chuyển
đưa quý khách quay lại bãi đậu xe để lên xe về lại Hội An. Buổi chiều: Đi bộ đến phố cổ, mua vé vào cửa và bắt
đầu chương trình. Quý khách tham quan Bảo Tàng Hội An, Chùa Cầu Nhật Bản, Chùa Ông, hội quán Phúc Kiến,
nhà cổ Phùng Hưng và các phòng trưng bày văn hóa ở Hội An. Sau tour đi bộ nếu còn thời gian, quý khách thể
mua sắm tại khu phố cổ. Hướng dẫn sẽ đưa quý khách trở về khách sạn. Kết thúc chương trình.
Giá tour ghép: 40 USD/ người
Bao gồm: Xe vận chuyển, hướng dẫn viên nói tiếng Việt, một chai nước suối, phí tham quan. Nghỉ đêm tại Hội An
Ngày 11: HỘI AN - ĐÀ NẴNG – HUẾ (Ăn sáng)
Ăn sáng sớm và trả phòng khách sạn.
07:00: Xe buýt đón quý khách tại khách sạn và khởi hành đi Huế qua thành phố Đà Nẵng, đường hầm Hải Vân và
bãi biển Lăng Cô rất đẹp.
Đến Huế, nhận phòng khách sạn nếu có phòng (thời gian nhận phòng chính thức: 14h00)
Tour ẩm thực đi bằng xích lô: tour riêng cho 3 người (Ăn tối)
19h00 – 21h00 thưởng thức ẩm thực Huế với những đặc sản địa phương bằng tour đi xích lô.
Bắt đầu từ khách sạn, xích lô đón quý khách đi dọc theo những con đường thơ mộng và đầy lãng mạn của thành
phố Huế khi về đêm. Quý khách sẽ được đưa đến một nhà hàng địa phương gần Đại Nội để thưởng thức đặc sản
bánh khoái và nem lụi.
Tiếp tục đi xe xích lô trở về phía Nam của thành phố, thưởng thức món ăn Huế tại một nhà hàng khác với bánh
bèo, bánh lộc, bánh nậm, …
Cuối cùng xích lô đưa du khách đến nơi thưởng thức món chè tráng miệng.
Sau đó xích lô đưa quý khách về lại khách sạn.
Giá tour riêng: 30 USD/ người
Bao gồm: tour riêng, hướng dẫn viên nói tiếng Việt/Anh, thực phẩm cho bữa tối, xích lô. Nghỉ đêm tại Huế
Ngày 12: TP HUẾ (Ăn sáng)
Tour ghép tham quan Huế (Ăn trưa):
Giờ khởi hành: 08h00; Giờ kết thúc tour: 16h00
7h30 – 08h30 Xe đón quý khách tại khách sạn và bắt đầu khám phá thành phố Huế: viếng thăm Lăng Vua Minh
Mạng, Lăng Vua Khải Định, xem chương trình VÕ KINH VẠN AN – một môn võ truyền thống của Việt Nam,
thăm Lăng vua Tự Đức. Trên đường về trung tâm thành phố, ghé thăm cơ sở sản xuất nón và que nhang. Ăn trưa
tại một nhà hàng địa phương.
Vào buổi chiều, tham quan Đại Nội – kinh đô của Vương triều nhà Nguyễn xưa, thăm Bảo tàng Mỹ thuật Cung
đình Huế và Chùa Thiên Mụ bên bờ sông Hương. Quay trở lại thành phố bằng thuyền trên sông Hương thơ mộng
và chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn trên sông. Về lại khách sạn nghỉ ngơi.
Giá tour ghép: 37 USD / người
Bao gồm: xe buýt, thuyền, hướng dẫn viên nói tiếng Anh, một chai nước suối, khăn lạnh và 1 bữa ăn trưa tự chọn
(50 món ăn truyền thống Huế, Á và các món ăn phương Tây). Nghỉ đêm tại Huế
Ngày 13: HUẾ - HÀ NỘI (Ăn sáng)
Ăn sáng và trả phòng khách sạn.
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8h00 Tài xế của Công ty đón và đưa quý khánh đến sân bay Phú Bài để khởi hành đi Hà Nội
VN1542 HUI HAN 10:35 11:50
Khi đến Hà Nội, tài xế của Công ty đón và đưa quý khánh về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi (thời gian chính
thức nhận phòng: 14h00). Thời gian còn lại quý khách tự do tham quan, mua sắm. Nghỉ đêm tại Hà Nội
Ngày 14: HÀ NỘI (Ăn sáng)
Tour ghép tham quan Hà Nội:
7h45 - 8h15 sáng: đón khách tại khách sạn. Sau đó đoàn tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà sàn và chùa
Một Cột – ngôi chùa được thành lập trong thời vua Lý Thái Tổ năm 1049 và là một biểu tượng quan trọng với
người dân Hà Nội. Sau đó, chúng ta tiếp tục viếng chùa Trấn Quốc tại hồ Tây (Một trong những ngôi chùa lâu đời
nhất tại Việt Nam) .Sau đó tham quan làng gốm Bát Tràng (áp dụng cho tour diễn ra vào Thứ Hai, Thứ Tư & Thứ
Sáu). Buổi chiều: tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám – được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được
xây dựng vào năm 1070, những khu vườn với lối kiến trúc của nó có thể cho ta hiểu được phần nào về quá khứ
của Việt Nam. Tham quan hồ Hoàn Kiếm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đền Ngọc Sơn. Điểm cuối của chuyến đi là
khu phố cổ Hà Nội – nơi du khách có thể tự do mua sắm và khám phá. Sau đó hướng dẫn viên và xe đưa quý
khách về lại khách sạn. Chuyến tham quan kết thúc trong khoảng thời gian 15h30 - 16h00.
Giá tour ghép: 31 USD /người
Bao gồm: Xe vận chuyển, hướng dẫn viên nói tiếng Anh, phí tham quan. Nghỉ đêm tại Hà NộI
Ngày 15: HÀ NỘI – HẠ LONG (Ăn sáng, trưa và tối)
8h00: Xe buýt của du thuyền sẽ đón quý khách tại khách sạn và khởi hành đi Hạ Long.
12h30 Đến Hạ Long, nhận phòng trên du thuyền Pelican và tận hưởng cuộc hành trình với phong cảnh tuyệt đẹp
xung quanh, những bữa ăn ngon trên tàu, bơi lội, chèo thuyền tre, lớp học nấu ăn trên tàu, câu cá vào ban đêm, vv.
Nghỉ đêm trên tàu
Ngày 16: VỊNH HẠ LONG - HÀ NỘI (Ăn sáng, trưa)
Sáng sớm, tham gia buổi tập dưỡng sinh trên thuyền. Thưởng thức bữa sáng và tiếp tục cuộc hành trình quanh vịnh
tuyệt đẹp. Ghé thăm một hang động.
09:00 trả phòng và thanh toán các hóa đơn. Thưởng thức bữa ăn giữa ngày trên tàu thay vì ăn trưa.
11:30 rời thuyền và về lại Hà Nội bằng xe buýt của du thuyền.
Đến Hà Nội, nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Hà Nội
Ngày 17: NINH BÌNH - TRÀNG AN - HOA LƯ - Nationalpark Xuân Thủy (Ăn sáng)
7h30 sau bữa ăn sáng và trả phòng khách sạn, hướng dẫn và xe đưa quý khách đến thăm quần thể danh thắng
Tràng An. Đi thuyền đến tham quan hệ thống các hang động: hang Sáng, hang Tối, hang Ba Giọt, hang Nấu Rượu
với nhiều bí ẩn và hoang sơ, xem phong cảnh núi, sông.
Thăm chùa Bái Đính, ngôi chùa lớn nhất tại Việt Nam với 500 pho tượng La Hán, 1 pho tượng Phật bằng đồng lớn
nhất tại Việt Nam với 10 mét chiều cao, nặng 100 tấn. Ghé thăm Hoa Lư – kinh đô xưa của Việt Nam và hai ngôi
đền còn sót lại của vua Đinh và vua Lê.
Sau đó đoàn khởi hành đi Thăm quan:
Vườn quốc gia Xuân Thủy là một vùng bãi bồi rộng lớn nằm ở phía Nam cửa Sông Hồng, cách Hà Nội khoảng
150 km về hướng Đông Nam, có tổng diện tích tự nhiên là 7.100 ha. Phù sa màu mỡ của Sông Hồng và biển đã tạo
dựng nên khu đất ngập nước với nhiều loài động thực vật hoang dã và các loài chim di cư quý hiếm. Từ tháng
01/1989 Xuân Thủy đã là vùng đất ngập nước đầu tiên của Đông Nam Á tham gia Công ước quốc tế RAMSAR
(Công ước bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của những loài
chim nước – Ramsar, Iran, 1971). Đến tháng 01/2003, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định sô 01/2003/QĐ-TTg
chính thức nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Xuân Thủy thành Vườn quốc gia Xuân Thủy. Tháng
12/2004, UNESCO tiếp tục công nhận Vườn quốc gia Xuân Thủy trở thành vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển
thế giới khu vực ven biển liên tỉnh đồng bằng châu thổ Sông Hồng. Nghỉ đêm tại Giao Thủy
Ngày 18: GIAO THỦY - HÀ NỘI
Hướng dẫn viên và xe đưa quý khách về lại Hà Nội. Nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Hà Nội
Ngày 19: HÀ NỘI (Ăn sáng)
Thời gian tự do. Nghỉ đêm tại Hà Nội
Thăm quan/nghỉ dưỡng
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Ngày 20: HÀ NỘI (Ăn sáng)
Thời gian tự do. Nghỉ đêm tại Hà Nội
Ngày 21: HÀ NỘI – ĐỨC (Ăn sáng)
Buổi sáng: Thời gian tự do
19:30 tài xế đón và đưa quý khách ra sân bay Nội Bài để đón chuyến bay trở về nhà.
Kết thúc dịch vụ.
Giá Tour Từ (ab) 1.150 USD/ người Phòng đôi
Termine (Ngày khởi hành dự kiến cụ thể ) Xin liên hệ với chúng tôi
Khách sạn được chọn:
Địa điểm
Khách sạn 3 & 4 sao
Saigon
3* Sunland (Deluxe) www.sunlandhotel.vn
Phu Quoc
4* Eden Resort Phu Quoc (Ocean View Deluxe) www.edenresort.com.vn
Danang
4* Diamond Sea hotel (Deluxe ocean view) http://diamondseahotel.com/
Hoian
4* Vinh Hung riverside resort and spa (Superior Garden View) www.vinhhungresort.com
Hue
4* Romance Hotel (Deluxe city view) www.romancehotel.com.vn
Hanoi

4* Sunway hotel www.sunwayhotel.com.vn

Halong
3* Glory Legend Cruises(Deluxe) www.halongglorycruise.com
hoặc những khách sạn tương tự
Chương trình bao gồm:
- Phòng nghỉ khách sạn với bữa sáng hàng ngày (căn cứ theo phòng ở ba người)
- Các bữa ăn ghi trong chương trình
- Chương trình tour ghép tham quan Vịnh Hạ Long 2 ngày 1 đêm
- Phương tiện vận chuyển suốt tuyến với xe 7 chỗ, chi phí đi thuyền vào ngày 17 (19 tháng 7), 4 chuyến bay nội
địa SGN - PQC, PQC – SGN, SGN - DAD, HUI - HAN
- Vé cổng tham quan vào ngày 17 (19 tháng 7)
- Hướng dẫn viên nói tiếng Anh như trong chương trình (2 ngày 17 & 18)
- 2 chai nước / ngày / người
Chương trình không bao gồm:
- Những tour tự chọn và tour ghép đoàn
- Lệ phí đi Taxi
- vé máy bay quốc tế đến & từ Việt Nam
- visa Việt Nam
- Bảo hiểm cá nhân
- Chi phí cá nhân như: các bữa ăn khác, đồ uống, tiền tip
- Các tour khác, dịch vụ hướng dẫn và vận chuyển không nằm trong chương trình.
- Tất cả các khoản phát sinh khác
Buchung und Beratung:
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