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GR 01: CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TPHCM - HÀ NỘI - VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM - YÊN 

TỬ - HẠ LONG - CHÙA BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN NINH BÌNH - HÀ NỘI - TPHCM 

    Thời gian : 05 ngày 04 đêm 

    Phương tiện : Ô tô  

    Khởi hành : 06/03 , 03/04 , 01/05 , 05/06 , 03/07, 07/08 

          Trong hành trình tour du lịch miền Bắc 5 ngày 4 đêm này du khách sẽ được đến với thủ đô Hà Nội 

ngàn năm văn hiến, vịnh Hạ Long - 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do UNESCO bầu chọn, 

Ninh Bình - kinh đô của Việt Nam thế kỷ X, mảnh đất gắn với sự nghiệp của 6 vị vua thuộc ba triều đại 

Đinh - Lê - Lý,...   

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

NGÀY 01: TP HCM - NỘI BÀI - CITY HÀ NỘI                                           Ăn: trưa, 

tối  

05h00’ Hướng dẫn viên đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất  

làm thủ tục để đáp chuyến bay VJ125 khởi hành lúc 6h25’ ra Nội 

Bài. Đến Sân bay Nội Bài, xe ô tô và hướng dẫn viên đưa Quý 

khách về trung tâm thành phố tham quan thủ đô Hà Nội, ngắm Hồ 

Tây, hồ Trúc Bạch, ghé thăm chùa Trấn Quốc…  

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.  

Buổi chiều, Quý khách viếng thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, ngắm 
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Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn… 

Quý khách ăn tối tại nhà hàng và tự do tham quan “36 phố phường”. Nghỉ đêm tại khách sạn Hồng Hà 

3* hoặc tương đương. 

NGÀY 02: HÀ NỘI - YÊN TỬ - HẠ LONG                                        Ăn: sáng, trưa, tối  

Sau bữa sáng, Quý khách khởi hành đi Quảng Ninh, lên non thiêng 

Yên Tử - nơi xưa kia đức vua Trần Nhân Tông tu hành đắc đạo và 

khai sáng ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử... 

Quý khách ăn trưa tại nhà hàng Tùng Lâm - Yên Tử. 

Sau bữa cơm trưa, đoàn tiếp tục đi cáp treo lên núi chiêm bái Vườn 

Tháp Cổ, chùa Hoa Yên... (Quý khách tự túc chi phí xe điện và 

cáp treo). Đoàn xuống núi đi Hạ Long, đến Hạ Long nhận phòng 

nghỉ ngơi tại khách sạn.  

Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Sau đó, quý khách tự do đi dạo khám phá phố biển Hạ Long về đêm. Đoàn 

nghỉ tại khách sạn Công đoàn 3* hoặc tương đương. 

NGÀY 03: VỊNH HẠ LONG - NINH BÌNH                                         Ăn: sáng, trưa, 

tối 

Quý khách trả phòng, ăn sáng tại khách sạn. Sau đó, xe đưa Quý khách ra 

bến tàu, lên tàu thăm Vịnh Hạ Long - một trong những di sản thiên nhiên 

của Việt Nam được UNESCO công nhận, thăm Hang Đầu Gỗ, Động 

Thiên Cung, Hòn Gà Chọi, Hòn Đỉnh Hương...  

Quý khách dùng bữa trên tàu và ngắm cảnh Vịnh Hạ Long với 

1969 hòn đảo đá lớn nhỏ muôn hình kỳ thú.... 

Tàu đưa Quý khách vào bờ. Quý khách chia tay phố biển Hạ Long 

để về với phố núi Ninh Bình. Đoàn về tới Ninh Bình, làm thủ tục nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. 

Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng với các món ăn nổi tiếng như: thịt dê núi, cơm cháy, miến lươn…. 

Nghỉ đêm tại khách sạn Hoa Lư 3* hoặc tương đương. 

NGÀY 04: BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN -  ĐỘNG AM TIÊN                    Ăn: sáng, trưa, 

tối 

Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó khởi hành đến chùa Bái Đính. Đoàn di chuyển bằng xe điện vào thăm quan và 

lễ Phật tại chùa Bái Đính - một trong những ngôi chùa với nhiều công trình phật giáo có quy mô và kiến trúc hoành tráng 

bậc nhất được xếp hạng kỷ lúc Guiness của Việt Nam và Đông Nam Á. . 

Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. 
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Buổi chiều, Quý khách tham quan Khu du lịch Tràng An, nằm 

trong quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công 

nhận di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông 

Nam Á. Xe đưa Quý khách tới tham quan động Am Tiên. Quý 

khách tham quan, chụp hình lưu niệm ở ao Giải; leo 205 bậc đá 

qua vách núi để lên đến động Am Tiên ở giữa lưng chừng núi. 

Quý khách lên xe về Hà Nội. 

Quý khách ăn tối tại nhà hàng, tự do khám phá Hà Nội về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn Hồng Hà 3* hoặc 

tương đương. 

 NGÀY 05: HÀ NỘI - VIẾNG LĂNG BÁC - TPHCM                 Ăn: sáng, trưa 

Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó, hướng dẫn viên đưa đoàn thăm 

Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, tham quan Quảng Trường Ba 

Đình, Nhà Sàn, Ao Cá Bác Hồ, Chùa Một Cột… 

Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Buổi chiều, xe ô tô đưa Quý khách đi mua sắm đặc sản Hà Nội về 

làm quà cho người thân và gia đình. Sau đó, đoàn di chuyển ra Sân 

bay Nội Bài làm thủ tục check in chuyến bay chiều đưa Quý khách 

trở lại Sài Gòn. Hướng dẫn viên chia tay đoàn, kết thúc chương trình du lịch. 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 01 KHÁCH: 

     (Áp dụng cho đoàn từ 15 khách trở lên) 

 

Lịch Khởi hành Mức Giá Người Lớn Trẻ em 5 - 10 Tuổi Ngủ phòng 

đơn 

06/03 , 03/04 , 

01/05 , 05/06 , 

03/07, 07/08 

Khách sạn 3 * 100% 75%  

    

Trẻ em dưới 5 tuổi không thu theo giá tour,  

bố mẹ tự chi trả những phát sinh trong chuyến đi nếu có 

 

GIÁ VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI 

Người lớn Trẻ em từ 02 tuổi trở lên Trẻ em dưới 02 tuổi 

 100 % vé máy bay 220.000Đ/vé khứ hồi 

* GIÁ TOUR ĐÃ BAO GỒM:  
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- Vé máy bay khứ hồi hãng hàng không Vietjet Air chặng SG - HN - SG đã bao gồm 7kg hành lý xách tay 

+ 20 kg hành lý kí gửi. (Đối với khách đăng ký có mua vé máy bay ) 

- Xe ô tô máy lạnh đời mới đưa đón theo chương trình. 

- Đoàn nghỉ tại khách sạn tiêu chuẩn 3 sao 2 người / phòng ( Lẻ nam/ lẻ nữ nghỉ 3 người / phòng ) 

+ Hà Nội 3*: Delight, Ha Noi Emotion, Hồng Hà hoặc tương đương. 

+ Hạ Long 3*: Công Đoàn, Vân Hải , New star hoặc tương đương. 

+ Ninh Bình 3*: Hoa Lư, Hoàng Sơn Peace, Vạn Hoa hoặc tương đương. 

- Mức ăn: 09 bữa chính × 120.000đ /bữa + Ăn sáng buffet tại khách sạn hoặc ăn sáng phần 35.000đ/bữa. 

- Vé thắng cảnh tại các điểm tham quan theo chương trình. 

- Vé thăm vịnh Hạ Long, vé đò thăm KDL Tràng An, vé xe điện khứ hồi Chùa Bái Đính. 

- Phí bảo hiểm du lịch theo quy định mức đền bù tối đa 60.000.000 người/vụ. 

- Quà tặng của công ty du lịch; nước uống trên xe 500ml/người/ngày theo chương trình. 

- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, phục vụ đoàn.  

* GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

- Thuế VAT 10%. 

- Vé cáp treo Yên Tử (280.000Đ/người), vé xe điện Yên Tử (20.000Đ/người) 

- Tiền điện  thoại, giặt là, ngủ phòng đơn, chi phí cá nhân khác ngoài chương trình. 

- Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay và hành lý quá cân. 

* LƯU Ý DÀNH CHO TRẺ EM:  

- Trẻ em dưới 05 tuổi: ăn nghỉ cùng bố mẹ. Không chiếm chỗ ngồi trên xe. Phát sinh ăn nghỉ, thắng cảnh, 

cáp treo bố mẹ tự trả. Công ty du lịch Kinh Bắc chỉ phụ thu tiền bảo hiểm và vé máy bay theo quy định của 

hãng hàng không Vietjet Air. 

- Trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 10 tuổi: nghỉ cùng bố mẹ, các dịch vụ khác như người lớn. 

- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 

* QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN : 

- Khi đăng ký: Quý khách vui lòng đặt cọc 50% số tiền tour, gửi bản chụp Hộ chiếu/ CMT/ Giấy khai sinh. 

- Số tiền còn lại thanh toán hết trước ngày khởi hành 12 ngày (áp dụng tour ngày thường), trước ngày khởi 

hành 20-25 ngày (áp dụng tour lễ tết). 

* QUY ĐỊNH VỀ HOÀN /HỦY TOUR: 

- Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang PHIẾU ĐĂNG KÝ đến văn 

phòng đăng ký tour để làm thủ tục chuyển/huỷ tour và chịu Chi phí huỷ tour là theo quy định của Group 

Tourism. Với trường hợp liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại/email. Quý khách vui lòng mang PHIẾU 

ĐĂNG KÝ đến văn phòng đăng ký tour để làm thủ tục chuyển/hủy tour trong vòng 24h kể từ khi chúng tôi 
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nhận được thông báo chuyển/hủy tour (chỉ áp dụng với các trường hợp báo chuyển/hủy tour trước 12 ngày 

so với ngày khởi hành. 

- Thời gian hủy tour được tính theo ngày làm việc, không tính Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày nghỉ Lễ Tết. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 30 ngày: Không mất chi phí. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tour du lịch khác từ 21-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ 

tour là 50% tiền cọc tour  

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tour du lịch khác từ 13-20 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ 

tour là 100% tiền cọc tour ( hoặc 50% trên giá tour du lịch)... 

*CÁC LƯU Ý KHÁC: 

- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. Quý khách từ 75 tuổi trở 

lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ cấp và + giấy cam kết 

sức khỏe với Công ty. Yêu cầu phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo. Không nhận 

khách từ 80 tuổi trở lên. 

- Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký để được tư vấn 

thêm thông tin. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do an toàn cho khách. 

- Đối với Khách Quốc tịch Việt Nam: Khi đi tour Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn cần đem theo 

CMND/Passport (Hộ chiếu) bản chính còn hạn sử dụng, hình ảnh rõ (CMND có thời hạn sử dụng không 

quá 15 năm, tính từ ngày cấp)/ Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao y có công chứng (trẻ em dưới 14 

tuổi). 

- Đối với khách Nước ngoài/Việt Kiều: Khi đi tour phải mang theo đầy đủ Passport (Hộ Chiếu) bản chính 

còn hạn sử dụng hoặc thẻ xanh kèm theo Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam làm thủ tục lên máy bay.   

- Trong trường hợp Quý khách cung cấp tên sai, đến trễ giờ bay, vui lòng chịu phí đổi vé hoặc mua lại vé 

mới theo quy định của hãng hàng không (nếu chuyến bay còn chỗ).  

- Sau khi Quý khách đã làm thủ tục Hàng Không và nhận thẻ lên máy bay, đề nghị Quý khách giữ cẩn thận 

và lưu ý lên máy bay đúng giờ. Group Tourism không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách làm mất 

thẻ lên máy bay và không lên máy bay đúng theo giờ quy định của Hàng Không. 

- Thông tin hành lý khi đi tour :  

+ Xách tay dưới 7kg/1khách - Kích thước không quá: 56cm x 36cm x 23 cm,  

+ Ký gửi: 20kg/1khách - Kích thước không quá: 119cm x 119cm x 81cm. Các vật phẩm không được chấp 

nhận dưới dạng hành lý ký gởi hoặc vận chuyển trong hành lý theo qui định hàng không. 

- Thông tin tập trung : Tại văn phòng của Group Tourism hoặc nếu khách tự túc phương tiện ra sân bay Tân 

Sơn Nhất : Ga đi trong nước, trước giờ bay 2 tiếng (áp dụng ngày thường), trước 2 tiếng 30 phút (áp dụng 

lễ tết),  
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- Quý khách vui lòng tham khảo kỹ các Điều Kiện Bán Vé trước khi đăng ký chuyến du lịch. Trong trường 

hợp không trực tiếp đăng ký, nhờ người thân đăng ký hộ vui lòng cập nhật thông tin từ người đăng ký. 

- Giờ nhận phòng khách sạn: sau 14:00 giờ và trả phòng trước 12:00 giờ. 

- Phòng khách sạn/resort có thể xảy ra trường hợp phòng không gần nhau, không cùng tầng, loại phòng một 

giường đôi hoặc hai giường đơn không theo yêu cầu, tùy tình hình thực tế từng khách sạn/resort.  

- Trường hợp quý khách tham gia tour một mình, yêu cầu đóng tiền phụ thu phòng đơn. Nếu trong đoàn 

cũng có khách đi một mình, cùng giới tính và có nhu cầu ghép phòng thì Group Tourism sẽ hoàn lại tiền 

phụ thu phòng đơn cho quý khách. 

- Trường hợp quý khách đi nhóm 03 người lớn, Vietnam Tourist sẽ cung cấp 01 phòng ba (gồm 01 giường 

lớn 1m6 và 01 giường/nệm phụ) 

- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như 

không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý 

khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ 

chương trình từ người đăng ký cho mình. 

- Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay 

đổi mà không được báo trước. 

- Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm 

bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. 

- Group Tourism sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 

 Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

 Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình 

 Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.  

Nếu những trường hợp trên xảy ra, Vietnam Tourist sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho 

khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa….và không chịu 

trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

 


