
Tour chuyên đề:
 Truyền thuyết “ Mẹ Âu Cơ  và bọc Trăm trứng” 

(Con Rồng cháu Tiên)
(Đồng bằng sông Hồng Việt nam-10 ngày 9 đêm)

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 khám phá các vùng đất tổ tiên.

BenThanh Tourist, 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 chuyên đề du lịch kết hợp học tập này

* Đặc điểm: trong toàn bộ tour, ngoài tham quan những danh thắng, di tích nổi tiếng, các 
bạn còn được tham gia các chuyên đề: Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lý. Cụ thể hướng dẫn đoàn sẽ 
tổ chức các trò chơi hỏi đáp, đố vui như: mỗi ngày một câu thành ngữ - tục ngữ - ca dao; một 
nhân vật tiêu biểu; một địa danh nổi tiếng dựa vào những điểm đã đi qua (Sẽ có quà tặng cho 
những bạn trả lời đúng).

Chương trình cụ thể

Ngày Nội dung Khách sạn Ghi chú
1 Đến Hà Nội, nhận phòng, ăn (tối) tại Khách sạn Hà nội:

Tiêu chuẩn 
3 sao.
2pax/TWN

Ăn món 
Việt

2 Hà Nội: City tour
       Ngôn ngữ: Tìm hiểu câu tục ngữ “Uống nước nhớ 

nguồn”; bài học “Danh từ riêng trong tiếng Việt (Tiếng 
Việt)”

       Lịch sử: Nhân vật tiêu biểu “Lê Lợi”
       Địa lý: Di tích đáng nhớ “Hồ Hoàn Kiếm”

Tham quan Bảo tàng Lịch sử- Dân tộc học-Văn miếu- Chùa Một 
Cột-Đền Ngọc Sơn-Hồ Hoàn Kiếm

HN:
3 sao, 
standard
2pax/TWN

B: Khách 
sạn
L: ngoài (set 
menu)          
D: buffet 

3 Hà Nội - Phú thọ - Hà Nội
       “Chim có tổ, người có tông”; “Đại từ nhân xưng trong 

Tiếng Việt
       Bộ tem “Truyền thuyết “Con rồng cháu tiên”, “Sơn tinh 

Thủy tinh”
       Sông Hồng

Tham quan Đền Hùng - Làng rắn Lệ Mật

HN:
3 sao, 
standard
2pax/TWN

B: Khách 
sạn (HN)
L: PT       
D: ăn trên 
tàu Hồ Tây 

4 Hà Nội - Bắc Ninh -Hải dương-Quảng Ninh
       “Qua đình ngả nón trông đình”; “Động từ Tiếng Việt”
       Nguyễn Trãi
       Bộ tem “Vịnh Hạ Long – Di sản văn hóa thế giới”

Tham quan Đình Bảng - Côn Sơn - Kiếp Bạc - Vịnh Hạ long

HL:
ngủ trên tàu, 
2pax/cabine

B: Khách 
sạn (HN)
L: dọc 
đường
D: Trên Tàu 
Hạ long



5 Quảng Ninh - Hải Phòng – Nam Định – Ninh Bình
       “Sinh vi tướng, tử vi thần”; “Số từ Tiếng Việt”
      Ngô Quyền
       Kiến trúc đình, đền Việt Nam

Tham quan đền Hàng Kênh (Ngô Quyền) - chùa Phổ Minh - Đền 
Trần

NB:
2-3 sao, 
standard
2pax/TWN

B: Tàu HL
L: HP
D: NB

6 Ninh Bình - Hà Nội
       “Thả con săn sắt, bắt con cá rô”; “Mạo từ Tiếng Việt”
       Đinh Bộ Lĩnh
       Rừng quốc gia Cúc Phương

Tham quan đền Đinh - Lê; Tam Cốc - Bích Động

HN:
3 sao, 
standard
2pax/TWN

B: Khách 
sạn (NB)
L: Tam Cốc
D: HN, ăn 
ngoài

7 Hà Nội - Hà Tây-Hà Nội
       “Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa”; “Tính từ Tiếng 

Việt”
       Phùng Hưng (Bố Cái Đại Vương)
       Đất Sơn Tây

Tham quan chùa Tây Phương; Đường Lâm - Vạn Phúc

HN:
3 sao, 
standard
2pax/TWN

B: Khách 
sạn (HN)
L: nhà dân ở
Đường Lâm 
D:

8 Hà Nội
       “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”; “Từ cảm thán 

trong Tiếng Việt”
       An Dương Vương
       Thành Cổ loa

Giao lưu với học sinh điạ phương;
Tham quan Cổ Loa - Bát Tràng
Tổng kết chuyến đi

HN:
3 sao, 
standard
2pax/TWN

B: Khách 
sạn (HN)
L: nhà dân
D: Liên 
hoan chia 
tay

9 Về nước
Chương trình tự do cho đến giờ tiễn ra sân bay.
Tiễn ra sân bay Nội Bài

B: Khách 
sạn (HN)
L: tự do
D: tự do

Giá tour
USD/pax, ở phòngTWN

2pax 3-4p 5-6p 7-8p 9-10p 11-15p 15+1 SGL sup
TWIN 985 777 611 626 567 549 524 104

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


