
 

 

HÀ NỘI – HẠ LONG (Ngủ đêm trên tàu) – HÀ NỘI 

 
Thời gian : 2 ngày 1 đêm 

Khởi hành : Hàng ngày 
 

NGÀY 01: HÀ NỘI – HẠ LONG – NGỦ ĐÊM TRÊN TÀU (ĂN: T/C) 

Sáng:  Xe và  hướng dẫn viên đón Quý khách tại khách sạn ở khách sạn khu vực phố cổ và Nhà 

Hát Lớn, khởi hành đi Hạ Long. Trên đường dừng chân nghỉ ngơi chừng 20 phút.   

Trưa:  Tới bến tàu Hạ Long. Quý khách lên tàu được thủy thủ đoàn chào đón bằng ly nước mát. 

Quý khách thưởng thức bữa trưa trên tàu 

Chiều: Tàu đưa quý khách tham quan cảnh Vịnh Hạ Long với vô vàn hòn đảo lớn nhỏ mang 

nhiều hình dạng kỳ thú. Thăm quan hang Sửng Sốt - một hang động rộng và đẹp vào bậc 

nhất của vịnh Hạ Long, nơi có muôn vàn mang nhũ đá kỳ ảo khiến du khách phải trầm trồ 

ngạc nhiên vì vẻ đẹp lung linh của chúng. Tàu tới Đảo Ti Tốp. Quý khách dành 1 giờ đồng 

hồ tham quan đảo, tắm biển, tắm nắng hoặc leo lên đỉnh núi trên đảo chiêm ngưỡng toàn 

cảnh vịnh Hạ Long. Tàu thả neo tại khu vực nước lặng, Quý khách thưởng thức rượu, trái 

cây và ngắm hoàng hôn trên boong tàu sau đó tham gia chương trình cooking class. 

Tối:     Quý khách thưởng thức bữa tối trên tàu. Tham gia các hoạt động giải trí buổi tối như câu 

mực, hát karaoke. Tự do vui chơi và ngủ đêm trên tàu. 
 

NGÀY 02: HẠ LONG – HÀ NỘI (ĂN: S/T) 

Sáng: Quý khách dậy sớm ngắm bình minh, tham gia hoạt động chèo kayak khám phá các hang 

động nhỏ và những vùng nước xanh màu ngọc bích của vịnh Hạ Long sau đó quay trở lại 

tàu thưởng thức bữa sáng cùng với trà và cafe phục vụ miễn phíthăm quan làng chài Ngọc 

Trai, tìm hiểu cách nuôi cấy trai và tại đây quý khách có thể mua sắm cho mình những 

món quà lưu niệm quý hiếm. 

10h30: Trả phòng tàu, Quý khách thư giãn, tắm nắng, chụp ảnh trên boong tàu, chiêm ngưỡng hòn 

Gà Chọi và các đảo đá với muôn vàn hình thù kỳ bí trong khi tàu dần quay trở lại bến. 

11h30: Tàu cập bến Bãi Cháy, Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng 

12h30: Tạm biệt Hạ Long, Quý khách lên xe trở về Hà Nội, dọc đường dừng chân nghỉ ngơi thăm 

quan mua sắm tại phòng trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ. 

17:30: Về tới khu vực phố Cổ, chia tay Quý khách, kết thúc chương trình.  
 
 

 
 

 

Giá bao gồm:  

1. Xe du lịch đời mới, máy lạnh, đưa đón theo chương trình  

2. Phòng nghỉ tiêu chuẩn trên du thuyền 3 sao: (ngủ 02 khách/phòng) 

3. Vé thắng cảnh vào cửa các điểm có trong chương trình 

GIÁ TOUR GIÁ VÉ MÁY BAY 

2.490.000 vnđ/khách 1.500.000 – 5.000.000 vnđ/khách 



 

 

4. Các bữa ăn sáng, trưa, tối thực đơn cụ thể theo mùa 

5. Chèo kayak thăm quan khám phá Vịnh Hạ Long 

6. Hướng dẫn viên nhiệt tình kinh nghiệm 

7. Nước uống, khăn lạnh, đồ y tế cơ bản 

 

Giá không bao gồm: 

1. Thuế VAT 

2. Bảo hiểm, tips cho nhân viên phục vụ, lái xe, hướng dẫn 

3. Đồ ăn, uống, giặt là, điện thoại, phòng đơn, ngoài chương trình 

4. Các chi phí chi tiêu cá nhân và các chi phí ghi tự túc trong chương trình 

 

Quý khách lưu ý: 

1. Em bé từ 0 - 5 tuổi miễn phí ( ăn ngủ, chi phí vé phát sinh bố mẹ tự túc ) 

2. Hai người lớn được kèm 01 trẻ em, từ trẻ em thứ 2 trở lên tính 50% phí dịch vụ  

3. Trẻ em từ 6 tuổi tính 100% giá tour như người lớn ( dịch vụ đặt như người lớn ) 

4. Nếu trẻ từ 6 - 9 tuổi bố mẹ chỉ thanh toán 50% thì bố mẹ tự túc vé thắng cảnh cho bé 

5. Quý khách tự bảo quản hành lý tư trang cá nhân hoặc gửi tại két sắt an toàn  

6. Công ty không chịu trách nhiệm nếu đồ đạc của Quý khách bị mất, thất lạc 
 

 


