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Tour Du Lịch Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm 2020
Tổng quan
Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Lình trình tour

I. Tổng quan
Ngày

Nơi đến

1

Hà Nội - Hạ Long (Ăn
Trưa/Tối)

2

Hạ Long - Hà Nội (Ăn
Trưa/Tối)

Các hoạt động

II. Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Giá bao gồm
Xe ô tô đưa đón chất lượng cao đưa đón suốt chương trình du lịch .
Các bữa ăn trong chương trình, bao gồm: Thực đơn 150.000đ/ xuất.
Tàu du lịch, vé thắng cảnh trong chương trình, vé thăm vịnh + thuyền.
Hướng dẫn chuyên nghiệp,vui vẻ, nhiệt tình, chu đáo…Suốt tuyến.
Khách sạn SÀI GÒN HẠ LONG 3*: 02 khách / 01 phòng. Nếu lẻ ngủ ghép phòng 3.
Bảo hiểm du lịch mức: 30 triệu đồng/vụ.
Mũ du lịch + nước uống trên xe 01 chai/01 ngày.

Giá không bao gồm
Thuế VAT, Đồ uống trong bữa ăn và khách sạn.
Các dịch vụ không có trong chương trình.

III. Lình trình tour

Phương tiện

Ngày 1

Hà Nội - Hạ Long (Ăn Trưa/Tối)

Sáng: Xe Ôtô và hướng dẫn viên của Công ty đón quý khách tại CV Thống Nhất (Cổng rạp xiêc TW), sau
đó đoàn khởi hành đi Hạ Long. Đoàn đến với TP.Hạ Long
Ăn trưa tại nhà hàng , nhận phòng khách sạn.
Chiều: Quý khách khởi hành đi Công Viên Giải Trí Hạ Long Park ( SunWorld ) - công viên giải trí đẳng
cấp quốc tế với nhiều trò chơi mới lạ chưa từng có tại Việt Nam. Một thế giới những trò chơi phiêu lưu mạo
hiểm được mở ra như Phi Long thần tốc, Tê Giác cuồng nộ, Theo dấu chân Rồng, Tàu hải tặc…; hay những
trò chơi dành gia đình vui nhộn và hấp dẫn: Hành trình bí ấn, Chiếc ô kỳ diệu, Vũ điệu Lốc xoáy, Binh đoàn
bò sát…(chi phí vào cửa và trò chơi tự túc )
Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng
Sau bữa tối, Quý khách tự do ngắm biển về đêm. Nghỉ đêm tại Hạ Long. Khách sạn Sài Gòn Hạ Long 4*
Trung tâm

Ngày 2

Hạ Long - Hà Nội (Ăn Trưa/Tối)

Sáng: Quý khách dậy sớm, ngắm cảnh bình và lưu lại cho mình khoảnh khắc tuyệt đẹp
07h00 Đoàn dùng bữa điểm tâm sáng tại nhà hàng của khách sạn. Sau đó lên Ôtô khởi hành đi bến tầu du
lịch Bãi Cháy. Quý khách làm thủ tục lên du thuyền và bắt đầu hành trình khám phá một trong những hang
động đẹp nhất của Vịnh Hạ Long như:
Động Thiên Cung – Nơi có cảnh đẹp được ví như cung điện của nhà trời.
Hang Đầu Gỗ gắn liền với vị Anh hùng Dân tộc Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên –
Mông….
Đình Lư Hương, Hòn Chó Đá, Hòn Trống Mái…
Quý khách ăn trưa trên tàu.
Chiều: 14h00, tàu cập bến, xe đón và đưa Qúy khách về lại Hà Nội
Trên đường xe nghỉ giữa chặng tại Hải Dương
Xe đưa quý khách về tới Hà Nội, kết thúc chương trình tour.
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