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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du lịch Hà Nội - Hạ Long - Yên Tử - Chùa Hương
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Mã Tour: TN-432 - Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

NGÀY 01: ĐÓN SÂN BAY - HÀ NỘI (ĂN: TRƯA/TỐI)

Sáng: Xe và HDV đón quý khách tại sân bay Nội Bài, về Hà Nội nhận phòng. Ăn trưa.

Chiều: Đoàn tham quan Hồ Tây - Hồ lớn nhất Hà Nội, thăm đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc. Sau đó quý
khách được tận hưởng một không gian Hà Thành đặc trưng khi ngồi xe điện thăm quan phố cổ Hà Nội với
Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông..., ngắm Hồ Gươm, thăm đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. Ăn tối.

Tối: Quý khách tự do dạo chơi, ngắm cảnh Hà Thành trong đêm. Nghỉ đêm tại Hà Nội.

NGÀY 02: HÀ NỘI - HẠ LONG - TUẦN CHÂU (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Xe đưa đoàn đi Hạ Long. Đến Hạ Long, quý khách xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long - một trong
bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của hàng ngàn đảo đá và các
hang động kỳ thú. Thăm quan động Thiên Cung. Ngắm cảnh Làng Chài, hòn Ấm, hòn Rùa, hòn Đỉnh Hương,
hòn Chó Đá, hòn gà Chọi…Ăn trưa.

Chiêu: Về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi, ăn tối.

Tối: Đoàn đi thăm quan khu du lịch Quốc tế Đảo Tuần Châu, xem Show nhạc nước, Cá Heo (Tự túc vé vào
cửa). Tự do dạo chơi chợ đêm Hạ Long. Nghỉ đêm tại khách sạn Hạ Long.
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NGÀY 03: HẠ LONG - YÊN TỬ - HÀ NỘI (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Quý khách tự do tham quan Hạ Long, mua sắm đồ lưu niệm. 09h00 Xe đưa đoàn đi tham quan khu
danh thắng đất Phật Yên Tử - đất tổ của Thiền Phái Trúc Lâm. Ăn trưa tại Yên Tử.

Chiều: Quý khách đi Cáp Treo, tham quan Vườn Tháp Tổ, Chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, Chùa Đồng (Chi phí
cáp treo tự túc). Làm lễ cầu Phúc Lành. Sau đó về Hà Nội, trên đường dừng chân thưởng thức đặc sản bánh
đậu xanh Hải Dương. Về Hà Nội, nhận phòng, ăn tối.

Tối: Quý khách tự do tham quan 36 phố phường Hà Nội về đêm. Nghỉ đêm tại Hà Nội.

NGÀY 04: THAM QUAN HÀ NỘI (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Quý khách vào Viếng Lăng Bác, thăm Phủ Chủ Tịch, Nhà Sàn, Ao cá Bác Hồ, Chùa Một Cột, Văn Miếu
- Quốc Tử Giám, Chợ Đồng Xuân. Ăn trưa.

Chiều: Quý khách tự do tham quan, mua sắm quà lưu niệm. Ăn tối.

Tối: Tự do tham quan phố đêm Hà Nội. Nghỉ đêm tại Hà Nội.

NGÀY 05: DANH THẰNG CHÙA HƯƠNG - TIỄN SÂN BAY (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Xe đưa quý khách đi thăm quan Chùa Hương. Quý khách xuống thuyền xuôi theo dòng suối Yến, ghé
Đền Trình Ngũ Nhạc làm lễ trước khi đặt chân vào vãng cảnh non nước Chùa Hương. Xuôi theo dòng nước
trong veo, hoà quyện với hương sen, hương lúa như tẩy đi bao bụi trần của du khách hành hương trước khi
đặt chân vào đất phật. Đến Thiên Trù, quý khách đi Cáp Treo lên núi thăm động hương tích, làm lễ cầu
phúc lành tại chùa Hương Tích. Ăn trưa tại Thiên Trù.

Chiều: Quý khách thăm quan chùa Thiên Trù và lên thuyền trở về Bến Yến. Xe đón quý khách tại bến Yến
trở về Hà Nội. Ăn tối, Xe đưa quý khách ra sân bay Nội Bài (đáp chuyến bay muộn từ 21h00) Chào tạm
biệt, kết thúc chương trình./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Hãng Bay

4 Sao 9,990,000 8,590,000 Viet Jet Air

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe ôtô chỗ đời mới máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến.
- Vé máy bay khứ hồi: SÀI GÒN – HÀ NỘI – SÀI GÒN.( Viet Jet Air - Jetstar).
- Khách sạn 02 người/phòng. Trường hợp người thứ 3 ngủ ghép hoặc phụ thu phòng đơn.
- Ăn các bữa ăn theo chương trình (10 bữa chính + 4 bữa điểm tâm).
- Hướng dẫn viên Tiếng việt nhiệt tình phục vụ đoàn ăn nghỉ suốt tuyến.
- Vé thăm quan: Bao gồm các địa điểm du lịch trong chương trình.
- Quý khách được phụ vụ nước uống trên xe 02 chai/ngày/khách.
- Bảo hiểm trọn tour mức bồi thường cao nhất 20,000,000đ.
- Quà tặng: Nón du lịch.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Ăn uống, tham quan, vận chuyển ngoài chương trình.
- Phụ phí người nước ngoài.
- Phụ thu phòng đơn: 1,100,000đ.
- Phụ thu người nước ngoài: 450,000đ.
- Thuế giá trị gia tăng (VAT 10%).

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé tour.
- Trẻ em từ 05 đến 11 tuổi mua ½ vé tour, 75% vé máy bay (Viet Nam Air) và 100% hãng khác.
- Trẻ em dưới 5 tuối miễn phí dịch vụ (Gia đình tự lo cho bé), ngủ cùng bố mẹ, 75% vé máy bay (Viet Nam
Air) và 100% hãng khác.
(Tiêu chuẩn ½ vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi xe và ngủ ghép chung với gia đình).

QUY ĐỊNH THANH TOÁN:

- Quý Khách đặt cọc 50% tổng giá trị tour/khách ngay khi đăng ký tour.
- Đối với tour sử dụng dịch vụ vé máy bay (Thanh toán 100% giá trị tiền vé).
- Vé sẽ xuất ngay sau khi quý khách đăng ký.
- Sau khi xuất vé quý khách hủy tour, tiền vé máy bay sẽ bị phạt theo quy định của hàng không Việt Nam.
- Thanh toán tổng số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 02 ngày.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:

- Hủy tour sau khi đăng ký (01 ngày). Công ty phát tiền cọc 10%.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày, Công ty hoàn trả lại 50% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày, Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 02 ngày, Công ty không hoàn trả lại tiền./.

DU LỊCH NẮNG MỚI

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 4

Văn phòng Đặt Tour
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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