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CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CHI TIẾT THNN/TTNN 2 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH   

NĂM 2019 

 

Đợt Thời gian đi 
Số lượng sinh viên 

(Dự kiến) 
Địa điểm đề xuất 

1 

5 ngày 4 đêm trong khoảng 

thời gian từ ngày 20/03 đến 

ngày 30/03/2019 

(Học kỳ đầu) 

+ C17C5A: 48 

Tổng: 48 
Nha Trang – Đà Lạt 

 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CHI TIẾT THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG 

TRÌNH DU LỊCH 

NGÀY 01: TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ LẠT  

Sáng: 05h00:  SV tập trung tại điểm hẹn, khởi hành đi Đà Lạt.  

Dùng bữa sáng tại Nhà Hàng. Sinh viên sẽ quan sát, ghi chép các dịch vụ tại nhà hàng 

như: Giá cả, cách phục vụ, các món ăn và các dịch vụ khác. 

Trưa: Khởi hành đi Tp. Bảo Lộc tham quan thác Damri (thác bảy tầng) và ăn trưa tại 

thác Damri. Sau đó tiếp tục khởi hành đi Đà Lạt. 

Sinh viên sẽ quan sát hai bên đường trên lộ trình, ghi chép các dịch vụ tại khu du lịch 

thác Dambri như: vẽ sơ đồ tại khu du lịch, tìm hiểu giá vé vào cổng, giá vé các trò chơi, 

khu vui chơi giải trí, dịch vụ cho thuê, dịch vụ mua sắm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú, 

dịch vụ cho thuê cắm trại và các dịch vụ khác. 

Tại nhà hàng: tìm hiểu các món ăn, giá cả, cách phục vụ, các món ăn và các dịch vụ khác. 

Chiều: Tham quan khu du lịch chùa Trúc Lâm, và hồ Tuyền Lâm, Dinh 3 Bảo Đại, và 

trở về khách sạn nhận phòng. 

Sinh viên sẽ quan sát hai bên đường trên lộ trình, ghi chép các dịch vụ tại điểm tham 

quan như: vẽ sơ đồ tại khu du lịch, tìm hiểu giá vé vào cổng, giá vé các trò chơi, khu vui 

chơi giải trí, dịch vụ cho thuê, dịch vụ mua sắm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú, dịch vụ 

cho thuê cắm trại và các dịch vụ khác. 

Tối: Ăn tối và tự do dạo phố, chợ đêm Đà Lạt. 
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Tại nhà hàng: tìm hiểu các món ăn, giá cả, cách phục vụ, các món ăn và các dịch vụ khác. 

NGÀY 02: TOUR ĐÀ LẠT – KDL ĐỒI MỘNG MƠ - LANGBIANG - XÃ LÁT 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng 

Dùng bữa sáng tại Nhà Hàng.  

7g30 sáng : khởi hành tham quan KDL Đồi Mộng Mơ, tham quan Mộng Mơ Tửu, ngôi 

nhà Cổ 300 năm; khu tưởng niệm nhà thơ Hàn Mạc Tử và cố nhạc sĩ Trịnh Công 

Sơn; tham dự chương trình nhạc cồng chiêng Tây Nguyên, Tham quan Khu Sinh Vật 

Lạ như: Heo 9 chân, Rắn Bạch Xà… 

Xe đưa đoàn tới tham quan tranh thêu XQ, nhà thờ Dormaine de Marie - Thiên đường 

Áo Len  

Sinh viên sẽ quan sát hai bên đường trên lộ trình, ghi chép các dịch vụ tại điểm tham 

quan như: vẽ sơ đồ tại khu du lịch, tìm hiểu giá vé vào cổng, giá vé các trò chơi, khu vui 

chơi giải trí, dịch vụ cho thuê, dịch vụ mua sắm, dịch vụ cho thuê cắm trại và các dịch vụ 

khác. 

Trưa: Dùng cơm trưa, nghỉ ngơi. 

Tại nhà hàng: tìm hiểu các món ăn, giá cả, cách phục vụ, các món ăn và các dịch vụ khác. 

Chiều 13g30: Khởi hành đi Suối Vàng, suối Bạc, chinh phục đỉnh Langbiang với một 

câu chuyện huyền thoại Thiên Tình Sứ Lang – Biang đi xe đặc chủng hoặc Xe Jeep 

tham quan đỉnh Langbiang. 

Sinh viên sẽ quan sát hai bên đường trên lộ trình, ghi chép các dịch vụ tại điểm tham 

quan như: vẽ sơ đồ tại khu du lịch, tìm hiểu giá vé vào cổng, giá vé các trò chơi, khu vui 

chơi giải trí, dịch vụ cho thuê, dịch vụ mua sắm, dịch vụ cho thuê cắm trại và các dịch vụ 

khác. 

Tối (17h30): Dùng bữa tối tại Nhà Hàng : Tại nhà hàng: tìm hiểu các món ăn, giá cả, 

cách phục vụ, các món ăn và các dịch vụ khác. 

18g30 : Đoàn có tham dự chương trình lửa trại giao lưu với người dân tộc Lạch với 

điệu Mừng Lúa Mới bên ánh lửa bập bùng cùng chóe rượu cần, thưởng thức thịt rừng 

nướng hát vang tiếng hát núi rừng.  

Sinh viên sẽ quan sát cách thức tổ chức chương trình sự kiện giao lưu văn hóa với người 

dân bản địa (người K’ho) tại chân núi Langbiang, ghi chép các dịch vụ tại điểm tham 

quan như: vẽ sơ đồ tại khu biểu diễn giao lưu, tìm hiểu giá một chương trình biểu diễn, 

dịch vụ thuê trọn gói một chương trình, dịch vụ mua sắm, và các dịch vụ khác. 

http://www.intour.com.vn/da-lat-thanh-pho-ngan-hoa.html


 3

Xe và HDV đưa quý khách về lại khách sạn nhỉ ngơi, Đoàn tự do khám phá thành phố 

sương mù về đêm. 

NGÀY 03: ĐÀ LẠT - NHA TRANG - VINPEARL LAND 

Sáng: Trả phòng, Dùng điểm tâm sáng, khởi hành đi Nha Trang. Ngắm cảnh đèo mới và 

Tỉnh Khánh Hòa từ trên cao. 

Sinh viên sẽ quan sát hai bên đường trên lộ trình, ghi chép các dịch vụ tại điểm dừng 

chân trên đường đèo  

Trưa : Đến Nha Trang, nhận phòng khách sạn, dùng cơm trưa. 

Tại nhà hàng: tìm hiểu các món ăn, giá cả, cách phục vụ, các món ăn và các dịch vụ khác. 

Chiều:  14g00: Xe đưa chở đến cảng Phú Quý, lên cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, 

qua KDL giải trí Vinpearl Land – Hòn Ngọc Việt. Quý khách tham gia các trò chơi tại 

đây.  

Sinh viên sẽ quan sát bến cảng, cáp treo vượt biển, ghi chép các dịch vụ tại điểm tham 

quan như: vẽ sơ đồ tại khu du lịch, tìm hiểu giá vé vào cổng, giá vé các trò chơi, khu vui 

chơi giải trí, dịch vụ cho thuê, dịch vụ mua sắm, dịch vụ lưu trú, tham quan, ăn uống, 

dịch vụ cho thuê cắm trại và các dịch vụ khác. 

Tối: ăn tối Tại nhà hàng: tìm hiểu các món ăn, giá cả, cách phục vụ, các món ăn và các 

dịch vụ khác. 

Đoàn tự do dạo phố, ngắm cảnh Nha Trang về đêm. 

NGÀY 04: DU LỊCH NHA TRANG - BIỂN ĐẢO 

Sáng: Dùng điểm tâm sáng buffet. 

Xe đưa đoàn tới cảng Cầu Đá, lên tàu tham quan Vịnh Nha Trang (một trong 29 vịnh đẹp 

nhất thế giới). 

Sinh viên sẽ quan sát bến cảng cầu đá tham quan vịnh Nha Trang, ghi chép các dịch vụ 

tại điểm tham quan như: vẽ sơ đồ tại khu du lịch, tìm hiểu giá vé một du khách tham 

quan/cả đoàn, giá vé các trò chơi, khu vui chơi giải trí, dịch vụ cho thuê, dịch vụ mua 

sắm, dịch vụ lưu trú, tham quan, ăn uống, dịch vụ cho thuê cắm trại và các dịch vụ khác. 

Trưa: Qua KDL Con Sẻ Tre dùng cơm trưa, nghỉ ngơi. Đoàn lên tàu về lại tham quan 

khu thủy Nguyên, và trở về đất liền. 

Tại nhà hàng: tìm hiểu các món ăn, giá cả, cách phục vụ, các món ăn và các dịch vụ khác. 

Chiều: Xe đưa đoàn đi tham quan tham quan: Viếng chùa Long Sơn, tháp Bà 

Pônagar, KDL tắm bùn khoáng Tháp Bà (chi phí tắm bùn tự túc). 

http://www.intour.com.vn/du-lich-nha-trang.html
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Sinh viên tìm hiểu và vẽ sơ đồ tháp bà Ponagar, ghi chép các dịch vụ tại điểm tham quan 

như: vẽ sơ đồ tại khu du lịch, tìm hiểu giá vé một du khách tham quan/cả đoàn, giá vé các 

trò chơi, khu vui chơi giải trí, dịch vụ cho thuê, dịch vụ mua sắm, tham quan, ăn uống, và 

các dịch vụ khác. 

Tối: Dùng bữa tối và tổ chức GALA DINNER, Tổng kết chương trình TOUR. 

Sinh viên kết hợp với công ty làm chương trình tổng kết tour theo kịch bản lớp tự làm. 

NGÀY 05:  NHA TRANG – TP.HCM 

Sáng: Làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm sáng. Tham quan chợ Đầm và mua sắm sản 

vật địa phương. Khởi hành về Tp. Hồ Chí Minh, trên đường về ngắm cảnh Vịnh Cam 

Ranh, sân bay Cam Ranh, và thăm làng gốm Bầu Trúc tại huyện Phước Dân, tỉnh Ninh 

Thuận. 

Sinh viên tìm hiểu khu mua sắm tại chợ Đầm, ghi chép các dịch vụ tại điểm tham quan 

như: vẽ sơ đồ, tìm hiểu giá vé một số mặt hàng tại chợ, dịch vụ mua sắm, tham quan, ăn 

uống, và các dịch vụ khác. 

Sinh viên tìm hiểu văn hóa tộc người – Người Chăm Ninh Thuận, và tìm hiểu quy trình 

làm gốm thủ công của người Chăm tại làng nghề gốm Bàu Trúc từ khâu mua đất, ngâm 

nước, trộn, lặn, đốt, bán sản phẩm. 

Trưa: Dùng cơm trưa tại NH tại thành phố Phan Thiết, tham quan trường học Nguyễn 

Tất thành tại TP. Phan Thiết. 

Sinh viên tìm hiểu ghi chép các dịch vụ tại điểm tham quan trường học Nguyễn Tất 

Thành tại thành phố Phan Thiết, như: vẽ sơ đồ tại khu du lịch, tìm hiểu giá vé một du 

khách tham quan/cả đoàn, giá vé các trò chơi, khu vui chơi giải trí, dịch vụ cho thuê, dịch 

vụ mua sắm, tham quan, ăn uống, và các dịch vụ khác. 

18h00: Về đến Tp. Hồ Chí Minh, SV kiểm tra lại các khâu nghiệp vụ đã học và kết thúc 

chuyến thực hành nghề nghiệp. 

           Bộ môn Du lịch lữ hành 
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