
Giá: 3.150.000 / khách – Phòng deluxe 

Tour Hạ Long – Cát bà - 2 NGÀY - 1 ĐÊM TRÊN DU THUYỀN 3 SAO (CODE: A4) 

NGÀY 1 | HÀ NỘI - KHÁM PHÁ VỊNH HẠ LONG - VỊNH LAN HẠ 

Khám phá Vịnh Hạ Long trên du thuyền 2 ngày dành cho những du khách yêu thích du 

lịch khám phá văn hóa địa phương đích thực và những danh lam thắng cảnh trên Vịnh Hạ 

Long và Vịnh Lan Hạ. 

08:00 - 08:30 | Đón khách 

Xe và hướng dẫn viên sẽ đón quý khách từ các khách sạn xung quanh khu phố cổ Hà Nội 

hoặc tập trung tại nhà hát lớn để  bắt đầu khởi hành chuyến đi khám phá Vịnh Hạ Long. 

11.30-12.00: Quý khách đến bến cảng Tuần Châu 

12:30: Quý khách lên tàu thuyền nhỏ để qua du thuyền và sẽ được chào đón bởi đội ngũ 

nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp và thưởng thức đồ uống miễn phí . Sau đó quý khách 

làm thủ tục nhận phòng và có thời gian tự do thư giãn khám phá du thuyền của chúng tôi 

trong lúc nhân viên nhà tàu chuẩn bị bữa trưa 

13:15: Quý khách thưởng thức bữa trưa đặc biệt trên tàu. Trong khi quý khách ăn trưa, tàu 

sẽ chạy trên hướng tới vịnh Lan Hạ, ngang qua đảo Đá Chông, nơi mà quý khách có thể 

nhìn thấy ngọn Hải đăng của Pháp cổ có lịch sử 100 năm. 

15:00: Tàu đưa quý khách qua khu vực Cửa Vạn trên Vịnh Lan Hạ (một phần của Vịnh Hạ 

Long). Nơi có 300 hòn đảo và những ngọn núi đá vôi tuyệt đẹp với những bãi biển hoang 

sơ, trắng như tuyết. Quý khách có thể chèo thuyền kayak hoặc đắm mình trong làn nước 

trong vắt. 

16.00 Tàu di chuyển đến khu vực Trà Báu, tại đây, Quý khách có thể tận hưởng kayaking 

và khám phá vẻ đẹp trong vịnh ngay trên Trà Báu. Thưởng thức bơi ngay trên Vịnh sau 

khi Kayak. 

17:00: Quý khách quay trở về tàu lớn. 

19:15: Thưởng thức bữa tối 

20:45 : Quý khách có thể nghỉ ngơi hoặc tham gia các hoạt động trên tàu. 

NGÀY 2: HANG SÁNG TỐI - HẠ LONG BAY - HÀ NỘI (Ăn sáng, trưa) 

06:30: Quý khách dậy ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp trên biển. Tham gia tập dưỡng sinh 

trên tàu với huấn luyện viên của tàu 

07:00: Quý khách thưởng thức bữa sáng 

7:30 - 9:15: Quý khách được đưa qua những hang động bí ẩn bằng thuyền nhỏ, trải 

nghiệm đi thuyền giữa thung lũng nằm giữa biển trời, được bao bọc bởi các dãy núi cao, 



kỳ vĩ như những bức tường thành kiên cố. Là dạng hang hàm ếch với nền hang ngập sâu 

trong nước biển, còn trần hang thì trên mặt nước, Quý khách có thể tận hưởng khoảnh 

khắc chèo đò nan / chèo kayak trong Hang Sáng Tối. Sau đó quý khách sẽ trở lại du 

thuyền 

09:30: Quý khách làm thủ tục trả phòng 

11:00, Quý khách dùng bữa trưa trước khi về bến tàu 

12: 30: Kết  thúc chương trình tại Tuấn Châu  

TOUR BAO GỒM: 

Xe ô tô đưa đón Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội ( khách 2 chiều) 

Tàu du lịch theo hành trình. 

Hướng dẫn viên 

2 bữa trưa + 1 bữa tối + 1 bữa sáng buffet 

Phòng ngủ có điều hòa trên tàu 

Phí tham quan – 

 Bảo hiểm trên tàu 

TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

Đồ uống trong bữa ăn 

Dịch vụ cá nhân khác ngoài chương trình 

VAT  

CHÍNH SÁCH TRẺ EM: 

● Một nhóm có 2 người lớn + 1 trẻ em: trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, ngủ chung giường với 

bố mẹ. 

● Một nhóm có 2 người lớn +2 trẻ em: Một trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, trẻ em dưới 5 tuổi 

khác tính phí 75%, ngủ chung giường với cha mẹ. 

● Trẻ em từ 5 đến 8 tuổi tính 75%, ngủ chung giường với cha mẹ. 

● Trẻ em từ 9 tuổi tính 100% .giá tour 

GHI CHÚ: 

● Lịch trình có thể thay đổi do thời tiết, mực nước thủy triều và điều kiện hoạt động. Các 

hoạt động bơi lội hoặc chèo thuyền kayak có thể bị hủy do thời tiết xấu. Các dịch vụ 

không sử dụng không được hoàn trả. 



● Các bữa ăn trên tàu là kết hợp đồ: Việt Nam, hải sản và quốc tế. Khách có bất kỳ yeu 

cầu đặc biệt về chế độ ăn uống, dị ứng nên báo trước một ngày. 

● Quý khách cần đăng ký trước với tên đầy đủ, ngày sinh, quốc tịch, giới tính, số hộ 

chiếu/chứng minh thư) , ngày hết hạn visa. Cần có hộ chiếu /chứng minh thư hợp lệ 

Giá:  

Tiêu chuẩn phòng:  

2 người 1 phòng 1 giường to  

2 – 3 người 1 phòng 2 giường nhỏ.  

(ở 1 người phụ thu 1.000.000 VND)  

Loại 1 Phòng deluxe 3,150,000/1 khách 

Loại 2  Phòng Premium - bồn tắm có jacuzzi 3,250,000/ 1 khách 

Loại 3  

Phòng suite -có ban công và jacuzzi 

 

3,350,000/1 khách 

Loại 4 Phòng Suite ocean 3,650,000/1 khách 
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