
Thiết kế và Tổ chức: Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt

Đoàn: NGÀNH VIỆT NAM HỌC -  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Tuyến: SAPA - HÀ NỘI - HẠ LONG - NGHỆ AN - QUÃNG BÌNH - HUẾ - ĐÀ NẴNG - ĐÀ LẠT

Bắt đầu: 09/01/2020 Phương tiện:                                 

Kết thúc: 20/01/2020
19 19 19 19 304.5 120.75

18:30

15:00

18:00

Ăn tối.

Tự do khám phá Thành phố Hạ Long về đêm, ngắm Cầu Bãi Cháy lung linh, mua sắm tại chợ đêm, 

thưởng thức ẩm thực ven biển,..

Ăn tối tại nhà hàng, tự do tham quan thủ đô 36 phố phường, dạo phố đi bộ Hà Nội,  thăm đền Ngọc 

Sơn, cầu Thê Húc về đêm.

Chùa Trấn Quốc, mệnh danh là cổ nhất Hà Nội được xây dựng từ thời vua Lý Nam Đế thế kỷ 

thứ VI với mong ước quốc thái dân an, cầu mong an lành hạnh phúc. Quý khách làm lễ dâng 

hương và vãn cảnh hồ Tây.

Xe đón đoàn tại Sân bay Vân Đồn, các bạn sinh viên sắp xếp hành lí di chuyển ra xe - Khởi hành về 

Thành phố Hạ Long.

Di tích thành Cổ Loa - tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam - gắn liền với những truyền 

thuyết kỳ thú của dân tộc Việt, về việc Vua An Dương Vương định đô xây thành , việc chiếc nỏ 

thần Kim Quy  bắn một phát hạ hàng trăm tên giặc, về mối tình bi thương và cảm động của Mỵ 

Châu - Trọng Thuỷ... 

Văn Miếu Quốc Tử Giám - trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi lưu giữ 82 tấm bia tiến 

sĩ được Unesco công nhận là di sản tư liệu thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỌC TẬP 

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2020

17:00

2:30

11:10

12:30 Ăn trưa tại TP. Hạ Long, di chuyển đến đảo Tuần Châu lên tàu tham quan:

Trở về đất liền, nhận phòng khách sạn Sun Sea 3* nghỉ ngơi.

Vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1994, chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của hàng ngàn đảo đá và các hang động kỳ thú.

Dừng chân tại Động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, ngắm cảnh làng chài, hòn Ấm, hòn Rùa, hòn 

Đỉnh Hương, hòn Chó Đá…

NGÀY 1: CẦN THƠ - QUẢNG NINH - HẠ LONG                                                               (1950KM)

NGÀY 2: HẠ LONG - HÀ NỘI                                                                                                  (156KM)

7:00

9:30

11:00

Nhận phòng khách sạn Văn Miếu 3* nghỉ ngơi.

Trả phòng - Ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành đi Hà Nội.

Tham quan:

Ăn trưa, tiếp tục hành trình khám phá:

Xe và Hướng dẫn viên Lửa Việt đón Quý khách tại điểm hẹn, di chuyển đến Sân bay Tân Sơn Nhất  

làm thủ tục chuyến bay QH1970 (08:50 - 11:10)  đến Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Ăn nhẹ tại Sân bay (bánh mì hoặc bánh bao) .

VĂN PHÒNG CHÍNH
ĐT: (028) 7108 7799
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17:00 Ăn chiều tại Sapa

11:00

16:00

Ăn sáng tại khách sạn.

Chương trình 2: Nghỉ ngơi tại khách sạn, tự do tham quan:

Tự do tham quan, khám phá thị trấn Sapa thơ mộng về đêm.

Viếng Đền Mẫu là nơi thờ đức Thánh mẫu Liễu Hạnh công chúa - một trong tứ bất tử ở Việt 

Nam. Tìm hiểu về Đạo Mẫu tam phủ, tứ phủ…

Ăn trưa, tiếp tục khởi hành đi Sapa nơi người Pháp xưa gọi là “Kinh đô mùa hè của xứ Bắc Kỳ”  

theo tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam Hà Nội - Lào Cai.

Viếng lăng Bác, tham quan Nhà Sàn, Ao cá Bác Hồ, thăm hàng dâm bụt … những khung cảnh, 

di tích gắn với cuộc sống vị cha già của dân tộc. Sau đó đoàn đi thăm quan Chùa Một Cột, xem 

phim tư liệu những giây phút cuối đời của Bác. 

8:00

NGÀY 3: HÀ NỘI - SAPA                                                                                                         (317KM)

8:00

7:00

NGÀY 4: ĐỈNH FANSIPAN - KDL HÀM RỒNG                                                                  (15KM)

7:00

Bản Cát Cát - Shin Chải của người H’Mông - do người Pháp phát hiện và chọn nơi đây làm 

khu nghỉ dưỡng cho các quan chức từ đầu thế kỷ XX.

15:00

12:00

7:00

Cửa khẩu Lào Cai chụp hình tại cột mốc 102 biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

18:00 Ăn tối, thưởng thức đặc sản vùng cao Tây Bắc: lẩu thắng cố, thịt trâu gác bếp…

Khu du lịch núi Hàm Rồng với khung cảnh hoang sơ, kỳ vĩ; thăm vườn lan Đông Dương với đủ 

loại, muôn sắc màu; vượt qua Cổng trời 1, Cổng trời 2, du khách sẽ được đặt chân đến nơi cao 

nhất của Hàm Rồng đó là sân Mây - nơi giao thoa của đất trời, ngắm toàn cảnh Sapa từ trên cao.

Tham quan:

19:00 Nhận phòng khách sạn Sapa Luxury 3* nghỉ ngơi.

NGÀY 5: SAPA - NINH BÌNH                                                                                                (407KM)

Trả phòng,ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành đi Ninh Bình.

Chọn 1 trong 2 chương trình:

Chương trình 1: Chinh phục đỉnh Fansipan bằng hệ thống cáp treo lớn và hiện đại nhất thế 

giới hiện nay. Tới đỉnh Fansipan, thưởng thức cảm giác đứng trên mây, ngắm nhìn thị trấn Sapa, 

sau đó tiếp tục leo 639 bậc để tận mắt thấy cột mốc Fansipan độ cao 3.143m nơi được coi là 

“Nóc nhà Đông Dương”.

Ăn trưa, nghỉ ngơi

Nhà thờ Đá - công trình kiến trúc của người Phát còn lưu lại hầu như nguyên vẹn.

18:00

15:30

11:00

Ăn chiều, thưởng thức đặc sản dê núi Ninh Bình.

Tham quan: 

Nhận phòng khách sạn Yến Nhi 3* nghỉ ngơi.

Danh thắng Tràng An - được UNESCO công nhận là di sản thế giới khép kín năm 2014. Nơi 

đây có tới 31 hồ, đầm nước được nối thông bởi 48 hang, động đã được phát hiện trong đó có 

những hang xuyên thủy dài 2km như hang Địa Linh, hang Sinh Dược, hang Mây…

Trả phòng - Ăn sáng.

Tham quan cụm di tích lịch sử Ba Đình:

Tham quan:

Ăn trưa tại Hà Nội

Tự do sinh hoạt.
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12:00 Ăn trưa tại Thanh Hóa. Tiếp tục hành trình đến với Tp. Vinh.

15:30

18:00

NGÀY 6: NINH BÌNH - NGHỆ AN                                                                                        (235KM)

Trả phòng, ăn sáng tại khách sạn. Tham quan:

Chùa Bái Đính - quần thể chùa lớn với nhiều kỉ lục châu Á và Việt Nam được xác lập.

Đến Nghệ An tham quan: Khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Tìm hiểu về nơi sinh ra và lớn lên của Bác với căn nhà tranh 3 gian, lũy tre, vườn rau, ao cá…

Tự do dạo Quảng trường Nguyễn Tất Thành (tượng đài Bác Hồ lớn nhất Việt Nam).

Ăn tối - khám phá ẩm thực xứ Nghệ bánh mướt, cháo lươn, bánh đa…

7:00

Nhận phòng khách sạn Duy Tân 3*

Viếng đền Vua Đinh, Vua Lê - nghe HDV giới thiệu những giai thoại về hoàng hậu Dương Vân 

Nga - vị hoàng hậu của hai triều đại liên tiếp Đinh và Lê.

Trả phòng, ăn sáng tại khách.7:00

9:30

NGÀY 7: NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH                                                                                   (352KM)

Dừng chân tại Vũng Chùa - Đảo Yến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân 

đội nhân dân Việt Nam.

11:30

13:00

Ăn trưa tại nhà hàng Động Phong Nha.

Tham quan:

Động Phong Nha "Đệ Nhất kỳ quan" . Lên thuyền ngược dòng Son thơ mộng, thưởng ngoạn 

phong cảnh thiên nhiên hữu tình hai bên bờ sông. 

Xe đón đoàn dùng bữa tối. Tự do khám phá Thành phố biển Đồng Hới về đêm, dạo cầu Nhật Lệ, 

tượng Mẹ Suốt,..

Khám phá hang Cô Tiên & Cung Đình chiêm ngưỡng các khối thạch nhũ tuyệt đẹp được kiến 

tạo bởi thiên nhiên qua hàng ngàn thiên niên kỷ.

17:00

18:00

Đến Tp. Đồng Hới, nhận phòng khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ 5* nghỉ ngơi.

NGÀY 8: QUẢNG BÌNH - THÀNH PHỐ HUẾ                                                                      (207KM)

7:00

9:30

Trả phòng - ăn sáng. Khởi hành đi Huế

Đến Quảng Trị

Ăn trưa tại Huế

Dừng chân tại Thành cổ Quảng Trị  bên dòng Thạch Hãn, nơi chứng kiến và chịu nhiều đau 

thương nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, đặc biệt là “Mùa hè đỏ lửa năm 1972” – 81 

ngày đêm chiến đấu ác liệt, tấc đất nào cũng có bom đạn và máu xương các binh sĩ hai bên.

Đại Nội - Hoàng cung triều Nguyễn: với các di tích Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành, 

Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh…

Xe đón đoàn dùng cơm tối tại Nhà hàng. Lên thuyền Rồng thưởng thức chương trình Ca Huế trên 

Sông Hương và thả hoa đăng.

Lăng Khải Định – công trình kiến trúc Âu – Á  độc đáo, được kết hợp hài hòa giữa khung cảnh 

nên thơ của núi rừng.

Viếng chùa Thiên Mụ cổ kính là nơi lưu giữ nhiều cổ vật quý có giá trị về mặt lịch sử và nghệ 

thuật. 

Nghe HDV giới thiệu về Sông  Bến Hải – Cầu Hiền Lương  với vĩ tuyến 17 – cột mốc chia cắt 

đôi bờ đất nước trong cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc ở Việt Nam.

12:00

13:00

17:00 Nhận phòng khách sạn Duy Tân 3* nghỉ ngơi.

18:00

Tham quan:
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11:30

14:00

Đến Đà Nẵng tham quan:

Ăn trưa tại Đà Nẵng, nhận phòng khách sạn Royal Charm 3* nghỉ ngơi.

Cơ sở điêu khắc đá Non Nước tìm hiểu về nghề điêu khắc đá tại Đà Nẵng

Tập trung tại khu vực âm thanh tham gia chương trình Team Building với chủ đề

 “WE ARE FAMILY”

Thành lập đội qua hình thức bốc số ngẫu nhiên. 

- Khởi động.

- Tiến hành: Bầu đội trưởng, sáng tạo Slogan. 

- Nhận cờ đội.

Huấn luyện viên Lửa Việt chia sẻ mục đích, ý nghĩa của chương trình teambuilding, nêu bật các 

nguyên tắc, tiêu chí cơ bản trong quá trình thực hiện yêu cầu các đội tuân thủ để đảm bảo thành công. 

Các đội tiến hành thử thách liên hoàn qua 4 trạm kết hợp.

Trạm 1: KHÉO LÉO.

Trạm 2: VƯỢT THỬ THÁCH.

Trạm 3: VỮNG LÒNG TIN.

Trạm 4: CHINH PHỤC MỤC TIÊU

Kết thúc chương trình tự do tắm biển.

Ăn tối tại Hội An, thưởng thức đặc sản mì Quãng, cao Lầu…

Bách bộ tham quan và mua sắm tại Phố cổ với những di tích nổi tiếng: Chùa Cầu Nhật Bản, Nhà Cổ 

hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến & Xưởng thủ công mỹ nghệ…

Trả phòng - ăn sáng tại khách sạn.

Khởi hành đi Đà Nẵng ngắm nhìn Vịnh Lăng cô, hầm Hải Vân  và toàn cảnh núi rừng miền Trung.

18:00

12:30

20:00

Đến Nha Trang nhận phòng khách sạn Thanh Hải 2 2*nghỉ ngơi.

15:00

NGÀY 10: ĐÀ NẴNG - PHÚ YÊN - NHA TRANG                                                                (533KM)

7:00

20:30

Tham quan: 

Gành Đá Dĩa – danh thắng thiên nhiên kì thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất tại Việt Nam. 

Nhà thờ Mằng Lăng – nhà thờ đá có kiến trúc cổ ở Phú Yên, nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc 

ngữ đầu tiên ở Việt Nam.

Ăn trưa tại Tp. Quy Nhơn.

9:30

NGÀY 9: THÀNH PHỐ HUẾ - ĐÀ NẴNG                                                                             (93KM)

7:00

Về lại Đà Nẵng. Tự do thưởng ngoạn Du thuyền trên sông Hàn ngắm cảnh Đà Thành về đêm, chụp 

ảnh cầu quay Sông Hàn, cầu Rồng phun lửa và nước vào cuối tuần  (chi phí tự túc).

Trả phòng - ăn sáng, khởi hành về Phú Yên.

Ăn tối tại thị xã Ninh Hòa

Ngũ Hành Sơn với ngọn núi Thủy Sơn, viếng chùa Tam Thai, động Huyền Không, Vọng Hải 

Đài…  ngắm nhìn Tp. Đà Nẵng trên cao.
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-

-

-

➢

15:00

18:00

21:00

7:00

8:00

NGÀY 11: NHA TRANG - ĐÀ LẠT - GALA DINNER                                                          (134KM)

Trả phòng khách sạn. Ăn sáng

Tham quan Tháp Bà Ponagar Nha Trang - là một quần thể đền thờ tiêu biểu của nghệ thuật kiến 

trúc và điêu khắc dân tộc Chăm.

12:00 Ăn trưa tại Đà Lạt. Tham quan:

Tự do dạo đêm, chạy xe đạp quanh Hồ Xuân Hương, thưởng thức bánh tráng nướng,..

Nhận phòng khách sạn Lê Vũ 2* nghỉ ngơi.

Xe đón Quý khách đến Nhà hàng dùng bữa tiệc tối - Kết hợp chương trình Gala Dinner. Cùng 

nhau nhìn lại chặng đường đã đi qua. Tham gia những trò chơi vui nhộn và nhiều phần thưởng hấp 

dẫn đến từ BTC của Lửa Việt.

Chùa Linh Phước (chùa ve chai)  - khám phá 18 tầng địa ngục, bàn xoay kì diệu, tượng phật 

được kết bằng hoa bất tử…

7:00

12:00

18:00 Tiếp tục hành trình. Về đến Tiền Giang, dùng bữa tối. 

21:00

NGÀY 12: ĐÀ LẠT - CẦN THƠ                                                                                               (461KM)

Quảng trường Lâm Viên - là một trong những công trình xây dựng hoành tráng nhất của thành 

phố ngàn hoa Đà Lạt. Công trình bằng kính được xem là tuyệt tác kiến trúc hiện nay, đó là công 

trình Bông Hoa Dã Quỳ và Nụ Hoa Atiso.

Khởi hành về Cần Thơ, trên đường đoàn dừng chân dùng bữa trưa. Mua sắm - thưởng thức trà và 

café miễn phí tại Siêu thị Tâm Châu Lộc An.

Đến điểm hẹn ban đầu. Hướng dẫn viên Lửa Việt tạm chia tay Quý khách và hẹn gặp lại trong những 

hành trình tiếp theo.

Trả phòng - ăn sáng. Khởi hành tham quan - chụp ảnh tại:

Vườn hoa Cẩm Tú Cầu - check in với cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu điểm "sống ảo" không thể 

bỏ qua khi đến với phố núi Đà Lạt.

CHI PHÍ

Hỗ trợ 10.000.000đ cho bộ môn trong các hoạt động văn nghệ, nghiên cứu khoa học…

Các mốc thời gian có giá trị tham khảo, tùy theo điều kiện thực tế mà lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp.

Ngày báo giá: 17/10/2019

Ngày báo giá hết hạn: 15/11/2019

Giá áp dụng cho đoàn số lượng khách từ 116 đến 120 (Số lượng giảm không vượt quá 10% tổng số lượng 

đoàn).

Giá dịch vụ mặt đất. Đơn vị tính: VNĐ/sinh viên

QUÀ TẶNG

Gối hơi du lịch, nón du lịch Lửa Việt

Học bổng: 08 suất học bổng 100% chi phí tour (chưa bao gồm vé máy bay).

Hỗ trợ 10.000.000đ cho sinh viên có khó khăn.

Người lớn
Trẻ em (5 => 

dưới 11 tuổi)

Em bé (dưới 5 

tuổi)

9,790,000 4,895,000 0

VĂN PHÒNG CHÍNH
ĐT: (028) 7108 7799

Đ/c: 677 Trần Hưng Đạo, P. 1, Q. 5, Tp HCM

CN CẦN THƠ
ĐT: (0292) 352 5779

Đ/c: 93 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
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THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

- NV Kinh doanh: ĐOÀN CÔNG TÍN (Mr.)

- Điện thoại: 0931 345 469

- Email: cantho.sale5@luavietours.com

Vé tham quan Bản Cát Cát

BAO GỒM

Chương trình Gala dinner, Teambuilding

Khách sạn: ngủ ghép 3 - 4 sinh viên/phòng

- Tại Quảng Bình: 5*

- Tại Hạ Long, Sapa, Hà Nội, Ninh Bình, Vinh, Huế, Đà Nẵng: 3*

- Tại Nha Trang, Đà Lạt: 2*

Vé tham quan các điểm theo chương trình.

Các bữa ăn theo chương trình. Tiêu chuẩn:

Nước uống: 02 chai 500 ml/khách/ngày.

Chi phí các dịch vụ không được liệt kê trong phần Bao gồm.

Phụ thu phòng đơn: 5,000,000 VNĐ/khách

Vé máy bay chặng Tp Hồ Chí Minh - Vân Đồn.

Vé cáp treo Fansipan

HDV nhiệt tình, có kinh nghiệm dẫn tour xuyên Việt.

Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa là 50,000,000 VNĐ/khách

Thuế VAT

Chi phí cá nhân: điểm tham quan ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi trong khách sạn, …

Vật dụng, quà trong chương trình Gala Dinner, Teambuilding

Chi phí Giáo viên phụ trách mỗi xe: 01 giáo viên/xe

KHÔNG BAO GỒM

3 xe tiêu chuẩn du lịch tham quan theo chương trình.                                                                                   

1 xe Universe 45 chỗ đưa sinh viên từ Hòa An lên sân bay Tân Sơn Nhất                                                     

2 xe Universe 45 chỗ đưa sinh viên từ ĐH Cần Thơ lên sân bay Tân Sơn Nhất

Bữa sáng: 02 suất ăn tô/ly, 01 suất ăn nhẹ tại sân bay, 9 suất buffet tại khách sạn.

Bữa chính: 23 bữa theo menu.

Tiệc gala: 01 bữa.

VĂN PHÒNG CHÍNH
ĐT: (028) 7108 7799

Đ/c: 677 Trần Hưng Đạo, P. 1, Q. 5, Tp HCM

CN CẦN THƠ
ĐT: (0292) 352 5779

Đ/c: 93 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Tp Cần Thơ


