
3. Giá: 2.350.000 VND 

HÀ NỘI – HẠ LONG – TUẦN CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM - NGHỈ ĐÊM TẠI KHÁCH 

SẠN HẠ LONG (CODE: A12) 

Ngày 01: Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Tuần Châu (ăn trưa, ăn tối) 

8h30: Xe và hướng dẫn đón quý khách tại Nhà Hát Lớn hoặc khách sạn trong Phố Cổ, 

khởi hành đi du lịch Hạ Long bằng đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam 

10h00: Trên đường đi, Quý khách dừng chân taị điểm nghỉ khoảng 20 phút. Qúy khách ăn 

sáng & thưởng thức nhiều đặc sản (chi phí tự túc) 

11h30-12h00: Xe đến cảng tàu Du Lịch . Quý khách lên tàu ra vịnh, dùng bữa trưa trên du 

thuyền. Quý khách vừa thưởng thức những món ăn mang hương sắc của biển cả quý khách 

vừa có thể thưởng lãm những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vịnh Hạ Long . 

13h30: Tham gia hoạt động chèo thuyền kayaking hoặc thuyền nan  

14h:00: Tàu tiếp tục hành trình khám phá Hang Sửng Đây là một hang động rộng và đẹp 

vào bậc nhất của vịnh Hạ Long. Đường lên hang Sửng Sốt luồn dưới những tán lá rừng, 

những bậc đá ghép cheo leo, du khách vừa có được cái thú của người leo núi, vừa có cái 

háo hức như đang đi lên trời vậy. 

15h00: Tàu di chuyển đến tham quan đảo titop, tại đây quý khách có thể tham gia hoạt 

động bơi hoặc leo lên đỉnh ngắm bao trọn toàn bộ vịnh Hạ Long. 

16h30: Tàu đưa quý khách quay trở lại bến tàu, trên đường về quý khách thưởng thức tiệc 

trà và bánh truyền thống của Việt Nam. 

18h00: Tàu về đến bến. Xe đón quý khách về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi, ăn tối tại nhà 

hàng. 

Buổi tối: Quý khách tự do tham quan khu du lịch Tuần Châu. Nghỉ đêm tại khách sạn trên 

đảo Tuần Châu 

Ngày 02: Hạ Long – Tuần Châu – Hà Nội (ăn sáng, ăn trưa) 

05h00: Quý khách thức dậy sớm (nếu có thể và nên thế) có thể ngồi nhâm nhi ly trà hoặc 

cà phê, ngắm cảnh vịnh vào buổi sáng thật yên bình. Hạ Long buổi sáng thật trong lành, 



nên thơ với Không gian tĩnh mịch lạ thường. Quý khách dùng bữa sáng tại nhà hàng của 

khách sạn . sau đó tự do vào khu vui chơi hoặc ra bãi biển. 

11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng khách sạn với nhiều món ăn đặc sản miền 

biển. 

12h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn ở Tuần Châu sau đó quý khách lên xe 

trở về Hà Nôị (Hoặc quý khách có thể ở lại đến 18h đi chuyến xe cuối trở về Hà Nội. 

20h30-21h kết thúc chương trình) 

17h30: Về tới Hà Nôị Kết thúc chương trình du lịch Hạ Long tuần Châu 2 ngày. Hẹn gặp lại 

quý khách trong hành trình tiếp theo 

Tour bao gồm 

-                      Vận chuyển: Xe ô tô đưa đón đơi mới, sạch sẽ 

-                      Các bữa ăn tiêu chuẩn theo chương trình : 2 bữa trưa, 1 bữa tối, 1 bữa sáng 

-                      Hướng dẫn viên nhiêṭ tiǹh, kinh nghiêṃ. 

-                      Vé tham quan vịnh Ha ̣Long 

-                      Vé thăm quan Hang sửng sốt, vé thăm quan đảo Titop 

-                      Chèo thuyền kayaking, thuyền nan +50.000vnd/ khách 

Tour không bao gồm 

-                      Chi tiêu cá nhân, đồ uống trên tàu, khách sạn 

-                      Hoá đơn VAT… 

Chính sách trẻ em 

-                      Trẻ em từ 1 – 4 tuổi: Miễn phí, các chi phí phát sinh bố mẹ tự túc 

-                      Trẻ em từ 5 – 8 tuổi: Tính 75% giá tour, ngủ cùng bố mẹ 

-                      Trẻ em từ 9 tuổi trở lên tính như người lớn. 

Tiêu chuẩn phòng : 2 – 4 người ( ở phòng đơn phụ thu 400.000 VND - ở khách sạn 3*) 

  

●                   Các khu vực bên trong Công viên Tuần Châu – Thời gian mở cửa từ 8h sáng đến 

10h tối (Vé CV King Kong và CV Tuần châu là riêng và không cần mua vé CV Tuần châu 

để vào CV King Kong) 

-                      Khu biểu diễn cá heo dưới nước 

-                      Công viên thế giới tuổi thơ phục vụ các trò chơi dành cho trẻ em 

-                      Công viên trò chơi cảm giác mạnh dành cho người thích mạo hiểm 

-                      Khu biểu diễn nhạc nước (tạm dừng hoạt động) 



-                      Công viên khủng long King Kong 

-                      Giá vé Công viên Tuần Châu: 250.000 đồng/người 

-                      Giá vé Công viên King Kong: 100.000 đồng/người 

-                      Trẻ em cao dưới 1m được miễn phí vào cửa, Trẻ em cao trên 1m tính giá như 

người lớn 

-                      Lịch biểu diễn cá heo: vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong khung giờ 10h00; 

15h00; 20h30 
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	-                      Vé tham quan vịnh Hạ Long
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