
6. Giá: 1.000.000  

TOUR HOA LƯ - TAM CỐC – 1 NGÀY (CODE: A20) 

07h30 - 8h00: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại khách sạn xung quanh phố cổ Hà 

Nội hoặc tại nhà Hát Lớn Hà Nội 

09h15: Nghỉ ngơi thư giãn 15 - 20 phút 

10h30: Tham quan Cố đô Hoa Lư của Việt Nam từ năm 968 đến 1010. Quý khách có cơ 

hội tìm hiểu về lịch sử Việt Nam trong chế độ phong kiến thời Đinh, Lê, Lý 

11h45: Quý khách dùng bữa trưa tự chọn tại nhà hàng với nhiều món ăn địa phương như 

thịt dê, cá, gà, cơm rang… Các món chay luôn có sẵn trong bữa trưa tự chọn 

13h00: Tham quan Tam Cốc bằng thuyền tre 1,5 giờ. Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước 

vẻ đẹp quyến rũ nơi đây với những cánh đồng lúa, sông, nước, mây, trời và hệ thống 

hang động tuyệt đẹp khi đi thuyền. Tất cả tạo nên một kiệt tác mà người Việt Nam gọi là 

“Vịnh Hạ Long trên cạn” 

14h30: Tiếp tục hành trình 45 phút - đạp xe quanh làng khám phá cuộc sống của người 

dân địa phương. 

16h30: Quý khách lên xe trở về Hà Nội 

18h30: Trả khách tại khách sạn quanh khu phố cổ ở Hà Nội 

TOUR BAO GỒM: 

- Xe ô tô đưa, đón quanh khu phố cổ Hà Nội hoặc Nhà Hát Lớn Hà Nội  

- Hướng dẫn nói tiếng Anh 

- Wifi & Nước miễn phí trên xe buýt 

- Bữa trưa Tự chọn với các món ăn Việt Nam 

- Phí vào cửa 

- Miễn phí sử dụng mũ & ô, áo mưa trong suốt chuyến đi 



TOUR ĐÃ BAO GỒM 

- VAT 10% 

- Đồ uống cho bữa trưa 

- Tiền boa cho hướng dẫn viên & tài xế 

- Hoặc bất cứ điều gì KHÔNG được đề cập ở trên 

- GIÁ VÉ TRẺ EM 

+ Trẻ em từ 5 đến 8 tuổi tính 75%.  

+ Từ 9 tuổi trở lên tính 100%,  

+ Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (không bao gồm vé vào cổng, bữa ăn và ghế ngồi trên xe 

buýt) 
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