
Tour học tiếng Việt kết hợp du lịch
Tp. HCM- Tiền Giang- Phan Thiết  (05 tuần)

Là điểm đến thân thiện, chứa đựng nét đẹp tiềm ẩn, Việt Nam đang đón chờ sự khám phá của 
các bạn, những người Việt xa quê luôn hướng về Tổ quốc qua các chuyến hành hương “về 
nguồn”. Tham gia tour này, các bạn không chỉ có cơ hội học tập tiếng Việt mà còn có cơ hội 
tham quan các danh thắng của Tp. HCM và Vũng Tàu, kết hợp với các chương trình vui chơi, 
giải trí và giao lưu bằng tiếng mẹ đẻ theo phương thức “học mà chơi, chơi mà học”.

BenThanh Tourist, đối tác của quan trọng của Vietnam Center tại Việt Nam một trong những 
đơn vị lữ hành chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các bạn qua 
tour du lịch kết hợp học tập này.

Các dịch vụ cơ bản

 Lưu trú: ở phòng standard, khách sạn 2-3*, hoặc phòng cho thuê, homestay
 Ăn: các món Việt ba miền ở khách sạn, hoặc bên ngoài
 Di chuyển: theo đoàn bằng xe đời mới, máy lạnh; xe đạp leo núi khi đi du lịch dã 

ngoại
 Học tiếng Việt: học 25 ngày (5 tuần x 5 ngày/tuần), mỗi ngày 03 tiết (150 phút) tại 

Khoa Việt Nam học của một trường Đại học tại Tp.HCM; nếu đủ điều kiện sẽ dự kỳ 
kiểm tra cuối khóa và đạt kết quả sẽ được cấp Giấy Chứng Nhận của Trường

 Học ngoại khóa: học hát, nấu ăn, trò chơi dân gian; Giao lưu; Khảo sát thực tế theo 
chủ đề

 Địa điểm: tại Tp.HCM, Tiền Giang & Phan thiết (02 ngày tham gia công tác xã  hội,    
giao lưu tại ngoại thành ở TP cuối tuần thứ 1 & 3; du lịch sinh thái Cần Giờ 02 ngày 
cuối tuần thứ 2, du lịch homestay ở Mỹ Tho 02 ngày cuối tuần thứ 4; tuần thứ 5 đi tắm 
biển ở Phan Thiết)

Chương trình cụ thể

Ngày Nội dung Lưu trú
Tuần I

1
(Thứ hai)

Tp.HCM
Từ sân bay đến khách sạn (tùy theo chuyến bay)
- Nhận phòng – Ăn 
-Sinh hoạt chung cả đoàn, giới thiệu giáo viên, học viên tham gia chương 
trình, phổ biến nội quy (ăn ở - học tập), lịch học Tiếng Việt , tham quan, sinh 
hoạt

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

2
(Thứ ba)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 1)
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Tham quan TP: Hội trường Thống Nhất-Bảo tàng Lịch sử 
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

3
(Thứ tư)

Tp.HCM Tp.HCM
khách sạn 2* 



Sáng:      7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn
               8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 2)            
             11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều:  13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
             15:30-17:30 Tham quan TP Bưu điện trung tâm TP - Nhà  thờ Đức  
                                  Bà-Chùa Bà Thiên Hậu (Chợ  Lớn)  
             18:00-20:00 Ăn tối
Tối:      20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

4
(Thứ năm)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 3)            
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều:  13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Tìm hiểu thực tế cuộc sống, làm phóng sự ảnh: chủ đề 
                                 các ngôi chợ  trong TP: Chợ Bình Tây, Chợ BếnThành)
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:      20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

5
(Thứ sáu)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 4)            
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Học hát dân ca ba miền (Dân ca Miền Bắc)
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạc trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

6
(Thứ bảy)

Tp.HCM 
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 5)            
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:00-14:00 Đi xe đạp đến Gò Vấp thăm một trường nuôi dạy trẻ mồ 
                                côi 
            14:00-17:00 Giao lưu cùng các bé (Thống nhất kế hoạch lao động 
                                 ngày mai)
           18:00-20:00 Về khách sạn. Ăn tối 
Tối:    20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch  trong ngày)

Cần Giờ
khách sạn 2* 
hoặc cắm trại ở 
bãi biển

7
(Chủ nhật)

Tp.HCM 
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Đến trường nuôi dạy trẻ ở Gò Vấp làm lao động công ích 
                                (vệ sinh trường, giao lưu)
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:00-17:00 Tiếp tục làm việc
            18:00-20:00 Về khách sạn. Ăn tối 
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

Tuần II Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 

Tp.HCM
khách sạn 2* 



8
(Thứ hai)

              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 6)            
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30.17:30 Học nấu món ăn gia đình (món ăn Miền Bắc)
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch  trong ngày)

hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

9
(Thứ ba)

Tp.HCM
Sáng:     7:00- 7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 7)            
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Học hát dân ca ba miền (Dân ca Miền Trung)
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

10
(Thứ tư)

Tp.HCM
Sáng:     7:00- 7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 8)            
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Tìm hiểu thực tế cuộc sống, làm phóng sự ảnh: chủ đề 
                                 các ngôi trường nổi tiếng trongTP)
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:      20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

11
(Thứ năm)

Tp.HCM
Sáng:     7:00 –   7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00 – 11:00 Học tiếng Việt (Bài 9)            
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Học nấu món ăn gia đình (món ăn Miền Trung)
            18:00- 20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

12
(Thứ sáu)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 10)            
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Học hát dân ca ba miền (Dân ca Miền Nam)
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

13
(Thứ bảy)

Tp.HCM – Cần Giờ
Sáng:     7:00-  8:00 Ăn sáng tại khách sạn. Trả phòng 
              8:30-10:30 Khởi hành đi Cần Giờ bằng ô tô
            11:00-13:00 Nhận phòng & Ăn trưa
Chiều: 13:00-15:00 Giao lưu với học sinh địa phương
            15:00-18:00  Đi dạo & Tắm biển
Tối:     18:00-21:00 Ăn tối tại khách sạn. Trò chơi dân gian

Cần Giờ
khách sạn 2* 
hoặc cắm trại ở 
bãi biển



14
(Chủ nhật)

Cần Giờ - Tp.HCM
Sáng: 7:00-  8:30 Tắm biển sớm
          9:00-  9:30 Ăn sáng
          9:30-11:30 Tham quan khu du lịch sinh thái Cần Giờ 
        12:00-14:00 Ăn trưa (hải sản)
        14:00-16:00 Đi bộ hoặc xe đạp làm phóng sự ảnh (chủ đề “khám phá 
                             vùng biển Cần Giờ”)
        16:00-18:00 Khởi hành về Tp.HCM
        18:00-20:00 Nhận phòng. Ăn tối tại khách sạn

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

Tuần III

15
(Thứ hai)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 11)
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Học nấu món ăn gia đình (món ăn Miền Nam)
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

16
(Thứ ba)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 12)
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Tìm hiểu thực tế cuộc sống (làm phóng sự ảnh: chủ đề 
                                 mưu sinh tại TP)
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

17
(Thứ tư)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 13)
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Tham quan một “lò” võ dân tộc
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

18
(Thứ năm)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 14)
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Học trò chơi dân gian
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

19
(Thứ sáu)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-   7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00- 11:00 Học tiếng Việt (Bài 15)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 



            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Tìm hiểu về võ dân tộc
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

thuê, ký túc xá 
sinh viên

20
(Thứ bảy)

Tp.HCM 
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-10:30 Học tiếng Việt (Bài 16)
            12:00-14:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 15:00-17:00 Tham quan “ Thư viện sách nói cho người mù”, Giao lưu 
                                 cùng người phụ trách dự án “thắp sáng niềm tin” và một 
                                 cơ sở chăm lo cho người mù
           18:00-20:00 Về khách sạn. Ăn tối 
Tối:    20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
            18:00 –
20:00 Ăn tối 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

21
(Chủ 
Nhật)

Tp.HCM 
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Đi xe đạp đến cơ sở nuôi dạy người mù để làm lao động 
                                 công ích          
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:00-17:00 Tiếp tục làm việc
            18:00-20:00 Về khách sạn. Ăn tối 
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

Tuần IV

22
(Thứ hai)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 17)
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Tìm hiểu về Yoga
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

23
(Thứ ba)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 18)
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Tùy chọn: Học chăm sóc hoa kiểng 
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

24
(Thứ tư)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 19)
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Tập Yoga
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên



25
(Thứ năm)

Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:00 Học tiếng Việt (Bài 20)
            11:00-13:00 Nghỉ & Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Tự học (ôn bài cũ & chuẩn bị bài mới)
            15:30-17:30 Tùy chọn: Học chăm sóc hoa kiểng 
            18:00-20:00 Ăn tối
Tối:     20:00-21:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Tp.HCM
khách sạn 2*
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

26
(Thứ sáu)

Tp.HCM - Tiền Giang
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn
              8:00-  9:00 Thu xếp hành lý, trả phòng khách sạn         
              9:00-11:00 Đi Mỹ Tho (Tiền Giang) bằng xe ô tô 
            11:00-13:00 Ăn trưa tại nhà hàng Trung Lương 
Chiều: 13:00-16:00 Đến nhà dân. Giao lưu - Nhận phòng
            16:00-18:00 Học nấu món ăn địa phương (hủ tiếu Mỹ Tho)
Tối:     18:00-19:30 Ăn tối 
            20:00-22:00 Đố vui Ngôn ngữ - Lịch sử - Địa lý

Mỹ Tho
ở chung với gia 
đình người địa 
phương

27
(Thứ bảy)

Tiền Giang -Tp.HCM
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng bên ngoài
              8:00-14:00 Tour xe đạp tham quan chùa Vĩnh Tràng, chợ Mỹ Tho, 
                                 khám phá làng quê TânThạch, Quới Sơn, Tham quan 
                                 cồn Phụng Ăn trưa
Chiều: 15:00-16:00 Thu xếp hành lý,Trả phòng
            16:00-18:00 Về Tp.HCM
Tối:     18:00-19:00 Nhận phòng, nghỉ ngơi
            19:00-21:00 Ăn tối

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên

28
(Chủ nhật)

Tp.HCM – Phan Thiết
Sáng:     7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn 
              8:00-11:30 Trả  phòng. Khởi hành đi Phan Thiết bằng ô tô
            11:30-13:30 Tham quan chợ Phan Thiết-Ăn trưa
Chiều: 13:30-15:00 Nhận phòng. Sinh hoạt nội quy chương trình 01 tuần tại 
                                 địa phương. Nghỉ ngơi
            15:00-18:00 Khám phá Đồi cát bay-Suối Hồng-Tham quan làng chài
Tối:     18:00-19:30 Ăn tối (hải sản) tại khách sạn
            20:00-22:00 Sinh hoạt lửa trại, chủ đề “Những bài hát nối vòng tay 
                                 lớn”. Giao lưu cùng học sinh địa phương (trò chới về văn 
                                 hóa Chăm)

Phan Thiết
khách sạn 3*; 
Resort; Phòng 
cho thuê

Tuần V
29
(thứ hai)

Phan Thiết              
              6:00-  8:00 Tắm biển- Đi dạo
              8:00-  8:30 Ăn sáng
              9:00-11:30 Học tiếng Việt (Bài 21: chuyên đề “Loại từ trongTiếng 
                                 Việt”)
            11:30-13:30 Ăn trưa
            13:30-16:30 Tham quan TP: Phan Thiết: tháp cổ Posanu (Phú Hài-
                                 Lầu Ông Hoàng)-Mộ nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông 
                                 -Dinh Vạn Thủy Tú- trường Dục Thanh
            16:30-18:00 Tắm biển

Phan Thiết
khách sạn 3*; 
Resort; Phòng 
cho thuê



            18:30-20:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)
30
(Thứ 
ba)

Phan Thiết
              6:00-  8:00 Tắm biển – Đi dạo
              8:00-  8:30 Ăn sáng
              9:00-11:30 Học tiếng Việt (Bài 22: chuyên đề “Ngữ phápTiếngViệt  
                                 hiện đại”)
            12:00-13:30 Ăn trưa
            14:00-16:00 Trò chơi trên bãi biển (đắp tượng cát)
            16:00-18:00 Tắm biển
            18:30-20:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Phan Thiết
khách sạn 3*; 
Resort; Phòng 
cho thuê

31
(Thứ 
tư)

Phan Thiết
              6:00-  8:00 Tắm biển-Đi dạo
              8:00-  8:30 Ăn sáng
              9:00-11:30 Học tiếng Việt (Bài 23: chuyên đề “Thành ngữ-Tục 
                                 ngữ-Ca dao trongTiếngViệt”)
            12:00-13:30 Ăn trưa
            14:00-16:00 Đạp xe tìm hiểu thực tế địa phương (tham quan làng nghề               
                                 và thực hiện phóng sự ảnh về nghề làm nước mắm tại 
                                 Phan Thiết)
            16:00-18:00 Tắm biển
            18:30-20:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Phan Thiết
khách sạn 3*; 
Resort; Phòng 
cho thuê

32
(Thứ 
năm)

Phan Thiết
              6:00-  7:30 Tắm biển-Đi dạo
              8:00-  9:00 Ăn sáng
              9:00-11:30 Học tiếng Việt (Bài 24: chuyên đề “Kho tàng truyện cổ 
                                 tích Việt Nam”)
            12:00-13:30 Ăn trưa
            14:00-16:00 Trò chơi trên bãi biển (bóng chuyền trên bãi biển)
            16:00-18:00 Tắm biển
            18:30-20:00 Seminar (thảo luận về những thu hoạch trong ngày)

Phan Thiết
khách sạn 3*; 
Resort; Phòng 
cho thuê

33
(Thứ 
sáu)

Phan Thiết
              6:00-  7:30 Tắm biển – Đi dạo
              8:00-  9:00 Ăn sáng
              9:00-14:00 Đạp xe tìm hiểu thực tế địa phương (tham quan vườn  cây 
                                 ăn quả Thanh long và thực hiện phóng sự ảnh -Ăn trưa) 
            14:00-16:00 Học tiếng Việt (Bài 25: Ôn tập và kiểm tra)
            16:00-18:00 Tắm biển
            18:30-22:00 Ăn tối. 

Phan Thiết
khách sạn 3*; 
Resort; Phòng 
cho thuê

34
(Thứ 
bảy)

Phan Thiết - Tp.HCM
Sáng:     6:00-   7:30 Tắm biển – Đi dạo
              8:00-  9:00 Ăn sáng
              9:30-11:30 Tự do mua sắm
            12:00-13:30 Ăn hải sản bên ngoài
Chiều: 14:00-15:00 Thu xếp hành lý.Trả phòng
            15:00-17:30 Về Tp.HCM
Tối:     18:00-19:00 Nhận phòng, nghỉ ngơi
            19:00-22:00 Ăn tối- Liên hoan chia tay. Tổng kết tour.Tặng quà lưu 

Tp.HCM
khách sạn 2* 
hoặc phòng cho 
thuê, ký túc xá 
sinh viên



                                 niệm. 
35
(Chủ nhật)

Tp.HCM
           7:00-  7:30 Ăn sáng tại khách sạn
           8:00-11:00 Tự do mua sắm (ăn trưa tự lo)
         11:00           Thu dọn hành lý; trả phòng, thanh quyết toán. Tự do cho 
                              đến khi ra sân bay về nước (tùy theo chuyến bay chiều 
                              hoặc tối)

Về nước

Giá tour
USD/pax, ở phòngTWN

2pax 3-4p 5-6p 7-8p 9-10p 11-15p 15+1 SGL sup
TWIN 2176 1813 1523 1465 1381 1328 1348 457

Bao gồm:
 Phương tiện vận chuyển 
 Khách sạn
 Ăn sáng -trưa - tối mỗi ngày
 Phí học tiếng Việt (tại ký túc xá)
 Phí học ngoại khóa
 Hướng dẫn suốt tuyến
 Phí tham quan, giao lưu
 Bảo hiểm tai nạn

Không bao gồm:
 Phí sân bay
 Phí điện thoại, giặt ủi 
 Mua sắm
 Vé máy bay
 Hành lý
 Giấy tờ cần thiết: passport, visa xuất nhập cảnh Việt nam


