
 
 

 
 

HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
Văn phòng 01: Số 274/52 đường 23/10, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa 

Văn phòng 02: Lapaloma Villa, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, KH 
www.htsinternationaltravel.com 

Hotline: 0918 97 79 68 
 

 

HÀNH TRÌNH NON NƯỚC VIỆT  
(Đi về bằng đường bộ) 

 
HTS International Travel hân hạnh giới thiệu tour xuyên việt “hành trình non nước Việt”. 
Tour đưa du khách trải nghiệm những điểm đến nổi bật nhất từ miền Trung ra miền Bắc. 
Đây là một trải nghiệm vô cùng quý giá cho du khách về những vẻ đẹp chạy dài đất nước 

hình chữ S thân yêu. 
 
 
 
 
 
 
NGÀY 01: NHA TRANG – HỘI AN (500 Km) 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÀY 02:  HỘI AN – HUẾ (150 Km) 
 
  06h00 Quý khách thủ tục trả phòng – dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. 
 07h00 Xe và HDV đón đoàn khởi hành đi Huế 
 08h00 Đoàn dừng chân lại biển Lăng Cô – Huế 
 11h30 Đoàn tới Huế, dùng cơm trưa tại nhà hàng 

 12h30 Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi 

                13h30 Đoàn tham quan Kinh Thành Huế với những di tích còn lại của 13 vị vua triều Nguyễn 
– triều đại Phong Kiến cuối cùng của Việt Nam với: 

05h30 Xe và HDV Saigontourist đón quý khách tại điểm hẹn, quý khách khởi hành đi Hội 
An 

07h00 Đoàn dừng chân nghỉ ngơi (Ăn sáng tự túc) 
07h30 Đoàn tiếp tục hành trình 
11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại bãi biển Sa Huỳnh – Quảng Ngãi 
12h30 Đoàn tiếp tục hành trình 
17h30 Tới phố cổ Hội An, đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng 
18h30 Đoàn tới khách sạn nhận phòng 
 Đoàn tự do nghỉ ngơi và khám phá phố cổ Hội An – một di sản văn hóa của thế giới 

được công nhận bởi UNESSCO từ năm 1999 



 
 

 
 

ü Ngọ Môn 
ü Lầu Ngũ Phụng 
ü Điện Thái Hòa 
ü Thế Miếu, Cửu Đỉnh,… 

            15h00  Đoàn tiếp tục tham quan lăng vua Tự Đức, chùa Thiên Mụ - ngôi chùa cổ kính nổi 
tiếng  linh thiêng của thành phố Huế thơ mộng 

            18h00  Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng 
            19h00  Đoàn về lại khách sạn, tự do khám phá thành phố Huế về đêm    
 
NGÀY 03: HUẾ - NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN - VINH (350 Km) 

 
 05h00 Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn – làm thủ tục trả phòng. 
 06h00 Đoàn khởi hành đi Quảng Bình 

 08h30 Đoàn tham quan và nghe thuyết minh về Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn  
 12h00 Đoàn dùng cơm trưa tại Quảng Bình  
 13h00  Đoàn khởi hành đi Vinh – trên đường đoàn sẽ nghe thuyết minh về mười cô gái Ngã Ba 

Đồng Lộc – anh dũng, kiên cường. 
 18h00 Đến Vinh – đoàn dùng cơm tối tạ nhà hàng 

 18h30 Đoàn nhận phòng nghỉ ngơi     

 
NGÀY 04: VINH - HÀ NỘI – VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM (330 Km) 

 

 06h00 Quý khách dùng điểm tâm sáng Buffet tại khách sạn – làm thủ tục trả phòng. 
 07h00 Đoàn khởi hành đi Hà Nội 
 11h30 Đoàn dùng cơm trưa trên đường 
 13h30 Đoàn đến thủ đô Hà Nội, đoàn tham quan Văn Miếu Quốc Tự Giám – trường đại học 

đầu tiên của nước Việt Nam 
 16h00 Đoàn tới khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi 
 17h00 Đoàn dùng bữa chiều nhẹ với đặc sản phở Hà Nội tại nhà hàng 
  Đoàn nghỉ đêm tại Hà Nội 
 
NGÀY 05: HÀ NỘI – HẠ LONG (144 Km) 

 
 06h00 Quý khách dùng điểm tâm sáng Buffet tại khách sạn – làm thủ tục trả phòng. 
 07h30 Đoàn tham quan Lăng Bác – Nhà Sàn – Phủ Chủ Tịch – Chùa Một Cột 
 10h00 Đoàn khởi hành đi Hạ Long 
 12h00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 
 13h00 Đoàn tham quan làng gốm Bát Tràng nổi tiếng  
 14h30 Quý khách tiếp tục hành trình tham gia các trò chơi vui nhộn và tìm hiểu văn hóa, con 

người địa phương trên đoạn đường di chuyển đi Hạ Long. 
 17h30 Đoàn đến Hạ Long – nhận phòng nghỉ ngơi. 
 18h00  Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng 
  Đoàn nghỉ đêm tại Hạ Long 



 
 

 
 

 
NGÀY 06: HẠ LONG - NINH BÌNH (175 Km) 

 
 06h00 Quý khách dùng điểm tâm sáng Buffet tại khách sạn, trả phòng khách sạn 
 07h00 Xe đưa đoàn ra bến tàu khởi hành đi tham quan Vịnh Hạ Long, lên thuyền du ngoạn cảnh 

đẹp di sản Thiên Nhiên Thế Giới, Tham quan động Thiên Cung, Hòn Gà Chọi, Hòn 
đỉnh Hương, Hòn Chó Đá. 

 11h00 Đoàn về lại bến tàu, đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 
 12h00 Đoàn khởi hành đi Ninh Bình 
 16h30  Đến Ninh Bình, đoàn tham quan đền thờ vua Đinh, Lê - là một trong những di tích lịch 

sử văn hoá nổi bật thuộc khu di tích Cố Đô Hoa Lư Ninh Bình. 
 18h00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. 
 19h00 Đoàn nhận phòng – tự do nghỉ ngơi 
  Đoàn nghỉ đêm tại Ninh Bình 

 
 
NGÀY 07: NINH BÌNH – LĂNG BÁC GIÁP – QUẢNG BÌNH (405 Km) 

 
 06h00 Quý khách dùng điểm tâm sáng  tại khách sạn – làm thủ tục trả phòng. 
 06h30 Đoàn khởi hành đi Quảng Bình 
 11h00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng  
 12h00 Đoàn tiếp tục hành trình 
 14h00  Đoàn tham quan và viếng lăng Bác Giáp tại khu di tích Vũng Chùa 
 15h00 Tiếp tục hành trình 

 18h00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng 
 19h00 Đoàn đến thành phố Đồng Hới - nhận phòng, tự do nghỉ ngơi 

 
NGÀY 08: QUẢNG BÌNH – ĐÀ NẴNG (270 Km)  
 
 06h00 Quý khách dùng điểm tâm sang tại khách sạn – làm thủ tục trả phòng. 
 07h00 Đoàn khởi hành đi Đà Nẵng  
 11h00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 
 12h00 Đoàn tiếp tục hành trình 

 16h00  Đến Đà Nẵng, đoàn tham quan bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng 
 17h00 Đoàn đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi 
 18h30 Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. 
 21h00 Đoàn về lại khách sạn, tự do khám phá thành phố Đà Nẵng về đêm. 

 
NGÀY 09: ĐÀ NẴNG – NHA TRANG (520 Km) 

 
 05h00 Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn – làm thủ tục trả phòng. 



 
 

 
 

 06h00 Đoàn khởi về lại thành phố Nha Trang  
 12h00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 

 13h00 Đoàn tiếp tục hành trình 
 18h00  Đoàn về tới Nha Trang, kết thúc chuyến đi. 

Chào tạm biệt quý khách 
BÁO GIÁ DỊCH VỤ:  
 

GIÁ TOUR VUI LÒNG LIÊN HỆ 
 
GIÁ TOUR BAO GỒM: 
1. Vận chuyển:  Xe du lịch máy lạnh đời mới 
2. Lưu trú:  Khách sạn 03 sao: Ks Green – Vinh, Ks Bắc Đô – Hà Nội,                                                           
                                           Ks. Blue Sky – Hạ Long. 
  Khách sạn 02 sao: Ks Công Đoàn – Hội An, Ks.Queen – Đà Nẵng, Ks.Thái Bình 2 
                                            – Huế, Ks.Phương Nam – Quảng Bình, Ks.Hoàng Hải – Ninh Bình. 
3. Ăn uống: Các bữa ăn theo chương trình 
   

4. Tham quan:   
ü Chi phí tham quan Vịnh Hạ Long 170.000 đồng.  
ü Kinh Thành Huế: 75.000 đồng 
ü Lăng Tự Đức: 55.000 đ 
ü Văn Miếu: 20.000 đ 
ü Chi phí tàu cao cấp tham quan Vịnh Hạ long 
ü Chi phí tổ chức Gala – âm thanh- MC - Karaoke 

5 Quà tặng:  Nón, khăn, nước suối Saigontourist (20 chai/khách). 
6. HDV:  Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, phục vụ đoàn suốt tuyến. 

7. Thuế VAT (10%). 
 
 
 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM. 
v Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi. 
v Chi phí tham quan Phố Cổ Hội An 
v Các chi phí tham quan ngoài chương trình khác 
v Chi phí ngủ phòng đơn. 

 
GIÁ VÉ TRẺ EM. 
v Trẻ em dưới 2 tuổi mua 10% giá vé máy bay. 
v Trẻ em từ 2 tuổi - 5 tuổi: 75% giá vé máy bay. 



 
 

 
 

v Trẻ em từ 6 tuổi - 11 tuổi: 50% giá tour + 75% giá vé máy bay. 
v Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: bằng vé nguời lớn. 
 
 


