
11. Giá: 800.000 VND 

HÀ NỘI CITY TOUR  (CODE: A7) 

THỜI GIAN DIỄN RA: THỨ 2, 4, 6 Đi LÀNG GỐM BÁT TRÀNG 

8h00 - 8h30 Xe đón Quý khách tại khách sạn hoặc điểm hẹn trong quận Hoàn Kiếm, phố 

cổ Hoàn Kiếm hoặc Nhà Hát Lớn Hà Nội 

9h00 Hướng dẫn viên của công ty đưa cả đoàn đi thăm quần thể Lăng Bác (Nhà Sàn) - Nơi 

mà vị lãnh tụ vĩ đại đã sống và làm việc cho đến những năm cuối đời. Tại đây, Quý khách 

sẽ có cơ hội tìm hiểu cuộc sống giản dị của Bác. Ngoài ra, sẽ ghé qua chùa Một Cột để 

chiêm ngưỡng một trong 4 biểu tượng của Hà Nội. 

11h00 Xe tiếp tục tới Làng Gốm Bát Tràng - một trong 2 làng gốm nổi tiếng của Hà Nội. 

Tại đây Quý khách sẽ được tìm hiểu về lịch sử, xuất sứ của làng. Quá trình làm gốm và 

nét đặc biệt làm nên thương hiệu Bát Trang nổi tiếng. 

12h30 Đoàn trở lại Phố Cổ để ăn trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa, Quý khách sẽ ngắm 36 

Phố phường từ trên xe và nghe Hướng dẫn viên kể chuyện về những con phố Hàng Đào-

Ngang-Đương, Chợ Đồng Xuân… 

14h00 Xe dừng ở Quốc Tử Giám - trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Hồ Văn, Khuê 

Văn Các, Nhà Bia... là những hạng mục đầy giá trị mà Quý Khách không thể bỏ qua. Hãy 

để Hướng dẫn viên của chúng tôi kể cho đoàn nghe về 82 bia Tiến Sỹ với 1306 vị vẫn 

sừng sững đứng cùng thời gian... 

15h00 Xe dừng tại chùa Trấn Quốc - ngôi chùa đầu tiên của Hà Nội giữa lòng Hồ Tây để 

được chiêm ngưỡng cây Bồ đề hàng trăm năm tuổi có nguồn gốc từ Ấn Độ. Để cùng nhau 

tìm hiểu tại sao người Hà Nội lại gọi đường Cổ Ngư là Đường Thanh Niên 

16h00 Đền Ngọc Sơn là hòn ngọc giữa Hồ Hoàn Kiếm và cũng là điểm cuối cùng trong 

chuyến tham quan của Quý khách. Tai đây, Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng ngôi đền 

thờ Quan Công và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ngay bên cạnh là gian phòng 

chưng bày tiêu bản rùa Hồ Gươm chắc chắn sẽ làm cả đoàn thích thú. 

16h30 Kết thúc chương trình, xe sẽ đưa Quý khách về khách sạn nghỉ ngơi. 

Bao gồm: 



Xe đưa đón (Có máy lạnh, 1 chai nước 500ml/ngày/ người+1 khăn lạnh) 

Phí thắng cảnh 

01 Bữa trưa 

Hướng dẫn viên 

Không bao gồm: 

Đồ uống trong các bữa ăn 

Bảo hiểm du lịch 

Chi phí cá nhân khác 

Phụ thu trẻ em: 

Trẻ em dưới 1m miễn phí.Phát sinh vé thắng cảnh khách tự thanh toán 

Trẻ em trên 1m và dưới 1,2m tính 50% vé. Trẻ được 1 suất ăn như người lớn 

Trẻ em từ 1,2m trở lên tính như người lớn 

2 người lớn được kèm tối đa 1 trẻ em 

Tiêu chuẩn trẻ em trên xe được 1 ghế ngồi + nước uống như người lớn 
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