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Chƣơng trình tham quan, Học tập, thực tế xuyên Việt 

Trƣờng Đại học Cần Thơ 

NON NƢỚC LẠC HỒNG 
10 ngày, 09 đêm 

(Đi về bằng máy bay - xe) 

Ngày khởi hành (dự kiến):  
Ngày 01: CẦN THƠ  -  HÀ NỘI    (,C)  

11h30 Xe và hướng dẫn công ty GD Travel đón đoàn tại sân bay Cần Thơ, đoàn làm thủ tục đáp 

chuyến bay đi Hà Nội chuyến 13h25 và chuyến 13h55.  

15h35- 16h05  Đến Hà Nội, xe đón đoàn tại sân bay. 

16h40 Tiếp tục hành trình đoàn tham quan Hồ Gƣơm – hồ nổi 

tiếng nhất Hà Nội, viếng đền Ngọc Sơn với Tháp Bút – 

Đài Nghiên và cầu Thê Húc gắn liền với tên tuổi nhà nho – 

nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Văn Siêu.  

Tiếp tục đoàn đi dạo phố cổ nổi tiếng Hà Nội: Hàng Đào, 

Hàng Ngang, Hàng Đƣờng và chợ Đồng Xuân – chợ lớn 

và nổi tiếng nhất Miền Bắc. Dùng cơm tối.  

Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.  

Tối Đoàn tự do dạo phố, thƣởng thức các đặc sản của Hà Nội: các loại bún, phở Hà 

Nội….(chi phí tự túc) 

Ngày 02: HÀ NỘI  - HẠ LONG                             (S,T,C)  

Sáng Đoàn dùng điểm tâm sáng. Đoàn viếng lăng Bác – nơi yên 

nghỉ của vị “Cha già dân tộc” và là công trình của ý chí và 

tài năng của cả dân tộc dành cho Bác kính yêu, đoàn tham 

quan Ao cá – nhà sàn Bác Hồ – Phủ chủ tịch ,  viếng chùa 

Một Cột…  

10h30 Tiếp tục hành trình đoàn tham quan Văn miếu – Quốc Tử 

Giám, trƣờng Quốc học đầu tiên của Việt Nam, đoàn tìm 

hiểu các công trình Văn Hồ, Văn Hiếu Môn, Đại Trung 

Môn, Khuê Văn Các, Nhà bia tiến sĩ …. 

12h00  Dùng cơm trƣa, Khởi hành đi Hạ Long. 

Chiều Đến Hạ Long, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Dùng cơm chiều. 
Tối Đoàn tự do dạo phố.  

Ngày 03: HẠ LONG - NINH BÌNH                             (S,T,C)  

Sáng Quý khách trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sáng. Xe đưa 

đoàn ra bến tàu, đoàn xuống thuyền tham quan Vịnh Hạ 

Long – Di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công 

nhận và cũng là Kỳ quan thiên thiên thế giới mới. Đoàn du 
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ngoạn trên Vịnh ngắm nhìn thiên nhiên kỳ vĩ hữu tình, tham quan Động Thiên Cung, 

đoàn ngắm nhìn các hòn nổi tiếng tại Vịnh như: Hòn Gà Chọi, Hòn Đỉnh Hương, Hòn 

Yên Ngựa, Hòn Con Cóc…. Đoàn dùng cơm trưa trên tàu.   

12h00  Khởi hành đi Ninh Bình. 

Đoàn theo Quốc lộ 10 để đến Nam Định, đoàn dừng chân tại di tích làng Tức Mặc (Phủ 

Thiên Trƣờng) – quê hƣơng của các vị vua Trần và tƣớng Trần Hƣng Đạo. Đoàn 

viếng đền Thiên Trƣờng nơi thờ 14 vị vua Trần, đền Cổ Trạch nơi thờ danh tướng Trần 

Hƣng Đạo và viếng chùa Phổ Minh với tháp Phổ Minh nổi tiếng từ xƣa.  

Chiều Đến thành phố Ninh Bình đoàn dùng cơm chiều với đặc sản dê núi Ninh Bình. Nhận 

Phòng nghỉ ngơi. 

Tối Đoàn tự do dạo phố.  

Ngày 04: NINH BÌNH – THÀNH PHỐ VINH (S,T,C) 200KM 

Sáng Đoàn trả phòng, dùng điểm tâm sáng. Đoàn Đoàn tham 

quan Danh thắng Tràng An – Di sản Thế Giới kép 

đầu tiên của Việt Nam.  
 Tiếp tục hành trình đoàn viếng Bái Đính tân tự – ngôi 

chùa lớn nhất Việt Nam với các kỷ lục đƣợc xác lập 

tại Việt Nam và châu Á: Hành lang La Hán dài nhất 

Việt Nam, Tháp chuông với Đại hồng chung nặng 36 

tấn, tượng phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á tại 

điện Tháp Chủ….. 

Trƣa Đoàn dùng cơm trưa tại NH Bái Đính. 

Lên xe tiếp tục hành trình về thành phố Vinh. 

Chiều Đến thành phố Vinh, đoàn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Dùng cơm chiều. 

Tối Đoàn tự do dạo phố.  

Ngày 05: VINH – QUẢNG BÌNH  (S,T,C) 370KM 

 Sáng Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng, Đoàn dùng điểm tâm 

sáng, trả phòng, khởi hành đi tham quan và viếng quảng 

trƣờng tƣợng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cao rộng nhất 

Việt Nam, Khu di tích Kim Liên với  làng Hoàng Trù – 

quê Ngoại của Bác Hồ….. khởi hành về Đồng Hới.  

Trƣa Đến thành phố Hà Tĩnh đoàn dùng cơm trưa. Tiếp tục 

hành trình qua Đèo Ngang đến huyện Quảng Trạch xe 

đƣa đoàn đến Vũng Chùa – Đảo Yến để đến viếng nơi yên nghỉ của Đại tƣớng Võ 

Nguyên Giáp – ngƣời Anh Cả của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Đoàn thắp hương 

tưởng niệm Người và chụp ảnh lưu niệm tại đây. 

Chiều  Đến Trung tâm thành phố Đồng Hới đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Dùng cơm 

chiều.  

 Tối Đoàn tự do dạo phố, ngắm Quảng Bình Quan, dòng sông Nhật Lệ, cầu Nhật Lệ, Tƣợng 

Mẹ Suốt bên bờ sông... 
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Ngày 06: QUẢNG BÌNH – THÀNH PHỐ HUẾ (S,T,C)  

 Sáng Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng, đoàn tham quan Hệ 

thống hang động Phong Nha – Di sản thiên nhiên Thế 

Giới tại Việt Nam. Đoàn xuống thuyền ngược dòng sông 

Son thơ mộng để đến với động Phong Nha, đoàn tham quan 

hang Bi Kí – nơi còn lưu giữ các ký tự cổ của người Chăm 

để lại trên vách đá,  Hang Tiên với hệ thống thạch nhủ, 

măng đá, vú đá kỳ vĩ và tráng lệ, tiếp theo đoàn tham quan 

hang Cung Đình với nhiều thạch nhủ nhiều hình thù lạ 

mắt.  

11h00   Dùng cơm trưa tại Phong Nha. Khởi hành về thành phố Huế.  

14h00 Đoàn theo đường Hồ Chí Minh viếng Nghĩa Trang Liệt Sĩ 

Trƣờng Sơn.  

Chiều Đến Huế đoàn viếng chùa Thiên Mụ – ngôi chùa lâu đời 

nhất xứ Huế, với chánh điện nguy nga tráng lệ, tháp 

Phƣớc Duyên sừng sửng uy nghi. Nhận phòng khách sạn 

nghỉ ngơi. Dùng cơm chiều.  

Tối Xuống thuyền rồng thƣởng thức chƣơng trình ca huế 

trên sông Hƣơng thơ mộng.    Ngắm cầu Trƣờng Tiền về 

đêm Tự do khám phá Huế về đêm với chợ đêm Huế, cầu Trường Tiền, thưởng thức  đặc sản 

Huế: cơm hến, bún bò, các loại chè đặc trưng xứ Huế..... 

Ngày 07: THÀNH PHỐ HUẾ -  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   (S,T,C)  

Sáng  Đoàn trả phòng, dùng điểm tâm sáng. Đoàn tham quan 

những công trình kiến trúc độc đáo và tìm hiểu cuộc sống 

của hoàng gia triều Nguyễn trong cung cấm: Ngọ Môn – 

công trình kiến trúc tiêu biểu nhất và là biểu tƣợng của 

kinh thành Huế, Sân Bái Đình, Điện Thái Hòa –nơi đặt 

ngai vàng của triều Nguyễn, Tử Cấm Thành – là nơi ăn, 

ơ, sinh hoạt của Vua, hoàng quý phi và các cung tần mỹ 

nữ, Thế Miếu, Cửu Đỉnh, Hiển Lâm Các… Xe đưa đoàn đến tham quan Lăng vua Khải 

Định – lăng có lối kiến trúc  kết hợp độc đáo giữa phƣơng Đông và phƣơng Tây với 

Cung Thiên Định nguy nga tráng lệ kết hợp với nghệ thuật khảm sành xứ tuyệt mỹ của 

người thợ xưa.  

Trƣa Đoàn dùng cơm trƣa tại Biệt phủ Thảo Nhi. Khởi hành về 

Đà Nẵng. Đến Đà Nẵng nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều Khởi hành đi tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn, quý 

khách chinh phục 157 bậc tam cấp của ngọn Thủy Sơn 

để đến với Vọng Giang Đài, viếng chùa Tam Thai , Động 

Hoa Nghiêm, Động Huyền Không.... Tiếp tục hành trình 

đến Hội An. Đoàn tham quan  phố cổ Hội An, một thƣơng 

cảng sầm uất của Việt Nam những năm thế kỹ 17 -18, 
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miên mang cảm xúc với dòng Hoài Giang thì thầm chuyện bể dâu của lịch sử Hội An. 
Đoàn dùng Buffet chiều tại Hội An. Khởi hành về lại Đà Nẵng.  

Tối Đoàn tự do dạo phố biển, ngắm cầu quay sông Hàn, cầu Thuận Phƣớc, cầu Rồng, cầu 

Nguyễn Văn Trổi – Trần Thị Lý là những cây cầu nổi tiếng ở Đà Nẵng, thƣởng thức đặc 

sản cá đuối nƣớng, ốc mỡ, chả bò, cá cu…(chi phí tự túc).  

Ngày 08: THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG –NHA TRANG  (S,T,C)  

6h00 Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng. Đoàn khởi hành về 

Nha Trang.  

Trƣa Đoàn dùng cơm trưa tại Sa Huỳnh. Trên đƣờng đoàn 

tham quan danh thắng ghềnh Đá Đĩa – danh thắng nổi 

tiếng có một không hai ở Việt Nam, đoàn cùng ngắm 

công trình hàng trăm cột đá có hình tứ giác, ngũ giác, lục 

giác nằm cạnh nhau được xem là tuyệt tác của thiên nhiên. 

Chiều  Dùng cơm chiều tại quán Gió Phú Hữu.  

Tối Đến Nha Trang nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. Dùng cơm chiều. Tự do dạo phố 

biển. 

Ngày 09: NHA TRANG – ĐÀ LẠT                          (S,T,C)  

6h00  Đoàn trả phòng, dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Đoàn 

tham quan tham quan di tích Tháp Bà Ponagar – đoàn 

nghe kể những truyền thuyết thú vị về Bà Ponagar và 

quá trình người Chăm xây dựng công trình kỳ vĩ này. 

Khởi hành đi Đà Lạt.  

Trƣa  Đoàn dùng cơm trưa tại Đà Lạt. Về KS Nhận phòng khách 

sạn.  

Chiều  Xe đưa quý khách đến huyện Lạc Dƣơng đoàn tham 

quan KDL Langbiang – đoàn chinh phục đỉnh Ra Đa 

bằng hệ thống xe Jeep, ngắm nhìn toàn cảnh huyện Lac 

Dƣơng và hồ Suối Vàng từ trên cao, nghe kể về thiên 

tình sử Langbiang thơ mộng của người dân tộc K’ho. Tiếp 

tục hành trình xe đƣa quý khách tham quan Khu du lịch 

trang trại rau và hoa Vạn Thành. Đoàn tham quan chụp 

hình với vườn rau thủy canh, vườn dâu tây, vườn cà chua, 

bí ngô khổng lồ…và những khu hoa rực rở sắc màu.  

Tối Đoàn dùng tiệc tối và  tham gia chƣơng trình gala tổng kết chuyến đi. Với những trò 

chơi sân khấu vui nhộn hấp dẫn và nhiều phần quà hấp dẫn. 

Ngày 10:  ĐÀ LẠT – CẦN THƠ                                                    (S,T,C)    

06h30 Làm thủ tục trả phòng, ăn sáng.  

Xe đưa Quý khách theo con đường ven Hồ Tuyền Lâm vào 

tham quan Đƣờng Hầm Điêu Khắc – nơi thể hiện sự tài hoa 

của các nghệ nhân qua sự kết hợp tinh tế các tác phẩm điêu 

khắc từ đất sét kết nối những giá trị nhân văn của Đà Lạt từ 

thuở khai sơ cho đến ngày nay; ngoài ra Quý khách còn 
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được tận mắt chiêm ngưỡng Ngôi nhà bằng đất sét duy nhất và độc đáo nhất nước ta, được 

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận 2 kỷ lục vào tháng 9/2013. Đoàn đến tham 

quan Thiền Viện Trúc Lâm một không gian độc đáo tại vùng đất cao nguyên với hoa lá 

và những đồi thông xanh mướt, ngắm nhìn hồ Tuyền Lâm  và Núi voi….  

Trƣa Quý khách dùng Buffet rau tại đồi Robin. Khởi hành về Cần Thơ. Trên đường về Quý 

khách ghé thƣởng thức trà, cafê miễn phí, tự do mua sắm tại siêu thị Tâm Châu các đặc 

sản về làm quà cho gia đình và người thân.  

Chiều Dùng cơm chiều trên đường về.  

Tối Xe đưa Quý  khách về điểm đón ban đầu chia tay và hẹn gặp lại.  

 


