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Vietnam Tourist Trân trọng giới thiệu chương trình:  

TOUR VỊNH HẠ LONG  

Thời gian: 1 ngày 

Phương tiện: xe du lịch 

Khởi hành: Hàng ngày 

Đón trả khách tại 

các khách sạn 

trong khu vực 

phố cổ Hà Nội 
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HÀ NỘI  - ĐẢO TUẦN CHÂU - VỊNH HẠ LONG – HÒN CHÓ ĐÁ – HÒN LƯ 

HƯƠNG – LÀNG CHÀI BA HANG – HÒN GÀ CHỌI – HANG SỬNG SỐT – ĐẢO 

TITOP – TIỆC NGỌT, TRÀ CHIỀU NGẮM HOÀNG HÔN ( Ăn 1 buổi buffet trưa ) 

Buổi sáng: 

07h00 – 08h00: Xe và hướng dẫn viên du lịch VIETNAM TOURIST  đón quý khách tại 

khách sạn đi tour Hạ Long 1 ngày theo đường đường cao tốc đẹp nhất Việt Nam hiện nay, 

trên đường đi quý khách tự do nghỉ ngơi và ngắm cảnh đẹp hai bên đường hoặc tham gia các 

trò chơi vui nhộn do hướng dẫn viên tổ chức. Sau đó đến Sao Đỏ - Hải Dương, đoàn nghỉ 

dừng chân ăn sáng tại nhà hàng ( Chi phí tự túc ). 

 

10h30: Đoàn đến Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu, hướng dẫn viên thủ tục lên du 

thuyền bắt đầu hành trình. Thưởng thức phong cảnh nên thơ, trữ tình của Vinh Hạ Long. 
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11h00: Đoàn tiếp tục hành trình đến điểm tham quan độc đáo và đẹp nhất của Vịnh Hạ 

Long, Di sản thiên nhiên Thế giới với 2 lần được UNESCO công nhận, cùng với những điểm 

thăm quan đặc sắc trên Vịnh như Hòn Chó Đá, Lư Hương, và hàng ngàn đảo đá với nhiều 

hình dạng khác nhau.  
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Quý khách đến khu vực Ba Hang, một điểm thăm quan nổi tiếng với hệ thống hang động 

thông thủy đẹp như tranh vẽ, gắn liền với câu chuyện về một làng chài đã từng ở nơi đây, 

làng chài lâu đời nhất trên Vịnh Hạ Long.  

11h30: Du thuyền tiếp tục hành trình đến hòn đảo được mệnh danh là biếu tượng của Vịnh 

Hạ Long – Hòn Gà Chọi. 
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 Tại đây du thuyền sẽ neo đậu trong khu vực hòn gà chọi, đoàn tự do nghỉ ngơi và ngắm 

cảnh, quý khách có thể tạo cho hành trình của mình những bức ảnh đặc sắc về đại dương bao 

la. 

Buổi trưa: 12h30: Qúy khách dùng buffet trưa với 30 món ăn tươi ngon, hấp dẫn. 
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Buổi chiều: 

13h30: Du thuyền tiếp tục hành trình đưa đoàn lên thăm quan hệ thống hang động đẹp nhất 

trên Vịnh Hạ Long (Hang Sửng Sốt). Một trong những hang động đẹp và nổi tiếng nhất Hạ 

Long. 

14h30: Đoàn rời Hang Sửng Sốt, sau khi chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp bên trong 

hang,để đến với một địa điểm tham quan với trải nghiệm vô cùng đặc sắc của Vịnh Hạ Long 

– điểm tham quan Hang Luồn. Tại đây, người dân địa phương sẽ phục vụ quý khách với 

phương tiện truyền thống của người dân nơi đây là Đò Nan. 

Nếu quý khách thích được tự trải nghiệm cảm giác được chèo thuyền thì thuyền Kayak sẽ là 

lựa chọn tuyệt vời để tận hưởng không khí tuyệt vời và làn nước trong xanh của Vịnh Hạ 

Long. 
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15h30: Du thuyền tiếp tục cùng Quý khách đến thăm đảo Titop – hòn đảo mang tên người 

anh hùng vũ trụ Liên Xô - Gherman Titov được Hồ Chủ Tịch đặt tên từ năm 1962, tại đây 

quý khách sẽ được đắm mình vào làn nước trong xanh như ngọc của Vịnh Hạ Long hoặc đi 

bộ lên đỉnh núi để thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt vời của toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên 

cao. 
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16h45: Quý khách quay trở lại du thuyền, khởi hành về cảng. Tiệc ngọt trà chiều cùng bánh 

và hoa quả sẽ được phục vụ quý khách trên hành trình quay về bến.  

18h00: Quý khách về đến Cảng, xe đón quý khách về Hà Nội. 

20h00: Xe đến Hà Nội,  hướng dẫn viên đưa quý khách về điểm đón ban đầu. Kết thúc tour, 

Hdv Vietnam Tourist chào tạm biệt quý khách, kết thúc chương trình. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

 

GIÁ TOUR 

 

GIÁ VÉ 

Người lớn 

(Từ 9 tuổi trở lên) 

Trẻ em 

 (Từ 5 – 8 tuổi) 

Em Bé 

(Từ 3- 4 tuổi) 

Trẻ em 

 (Từ 1 – 2 tuổi) 

1.250.000 940.000 200.000 Miễn phí 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển: 

- Xe du lịch đời mới 29 chỗ đưa đón tham quan theo chương trình 

- Thuyền đi tham quan trên vịnh Hạ Long 

- Kayak hoặc thuyền nan 

2. Ăn uống:  

- Buffet trưa trên tàu với 30 món hấp dẫn. 

- Miễn phí phục vụ tiêc ngọt trà chiều 

3. Vé tham quan: Được lo vé tham quan theo lịch trình 

4.Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp 

5. Hướng dẫn viên: 1 HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 
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6. Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Chi phí cá nhân:  Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm 

tham quan. 

 Điểm tham quan: Các điểm tham quan ngoài chương trình 

 Tiền tip HDV và tài xế (Không bắt buộc ) 

 Thuế VAT 8% 

 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Miễn phí với trẻ 1-2 tuổi. 02 người lớn được mang 01 trẻ em. Nếu có 02 trẻ em, thì trẻ em 

thứ 02 tính 75% giá người lớn. 

- Phụ thu 200.000/ em bé từ 3 – 4 tuổi. 02 người lớn được mang 01 trẻ em. Nếu có 02 trẻ 

em, thì trẻ em thứ 02 tính 75% giá người lớn. 

- Trẻ em từ 05 – 08 tuổi tính 75% giá người lớn.Được cung cấp ghế riêng và nước miễn phí 

trên xe 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 cho hướng dẫn viên khi bắt đầu lên tour. 

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 VIETNAM TOURIST. 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 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. 
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- 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 chỉ được mua bảo hiểm khi thoả mãn những điều kiện dưới đây: 

 Đặt tour trước tối thiểu 2 ngày so với ngày khởi hành (không tính ngày lễ, thứ 7 và 

chủ nhật) 

 Phải gửi đầy đủ thông tin chính xác và đầy đủ về Họ tên + ngày tháng năm sinh 

 Là người có quốc tịch Việt Nam 

- Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường 

- Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của 

mình 

- Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 

- 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. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com www.vietnamtouristvn.com 


