
© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 1

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 khách đoàn Miền Bắc 4 ngày 3 đêm giá rẻ - Hà
Nội - Hạ Long - Yên Tử

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn: Du Lịch Nắng Mới tự hào là đơn vị chuyên tổ chức tour du lịch khách đoàn
Miền Bắc 4 ngày 3 đêm. Đến với hành trình khám phá phương Bắc du khách có thể tham quan Vịnh Hạ
Long - di sản thiên nhiên thế giới, phố cổ Hà Nội, Yên Tử,... Công ty chúng tôi chuyên thiết kế các tour
khách đoàn ngắn ngày và dài ngày đến Miền Bắc để khám phá nét đẹp Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi
ngay hôm nay để được tư vấn và nhận ưu đãi tốt nhất nhé!

NGÀY 1: TP HCM - HÀ NỘI

(Dùng bữa: Sáng, trưa, chiều)

04:30 Đón  quý khách có tại ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại diện công ty Du Lịch Nắng Mới đón và hỗ trợ Quý Khách làm thủ tục đón chuyến bay đi Hà Nội BL792
06:35 -08:35.

Đến sân bay Nội Bài,  dùng bữa sáng tại nhà hàng.

 

10:00 Xe đón đoàn khởi hành vào trung tâm Thủ Đô Hà Nội.

Đoàn viếng Lăng Bác (trừ ngày thứ hai, thứ sáu bảo trì Lăng). Đoàn đặt vòng hoa vào trong lăng Bác .

Tham quan Phủ Chủ Tịch, ao cá, nhà sàn Bác Hồ, Chùa Một Cột, Bảo Tàng Hồ Chí Minh.

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

14:00 Tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, Hồ Tây, Hồ Trúc Bạc.

 

Tự do mua sắm tại Hà Nội 36 phố phường.

17:00 Dùng bữa chiều.

Nghỉ đêm tại Hà Nội. Quý khách có thể tự do dạo phố cổ, chợ đêm, mua sắm đặc sản Hà Thành.
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NGÀY 2: HÀ NỘI - YÊN TỬ - HẠ LONG

(Dùng bữa: Sáng, trưa, chiều)

Sáng: Dùng điểm tâm.

Đoàn khởi hành đến Hạ Long, trên đường dừng chân tham quan núi rừng Yên Tử, lên núi bằng cáp treo (Chi
phí chưa bao gồm), tham quan chùa Hoa Yên, Bảo Tháp, Trúc Lâm Tam Tổ, Hàng Tùng 700 tuổi…xuống núi
tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, quả cầu Như Ý nặng 6 tấn được xếp kỷ lục guiness Việt Nam.

Trưa Ăn trưa tại nhà hàng.

 

Chiều: Tiếp tục hành trình, đến Hạ Long, nhận phòng KS - Dùng bữa chiều.

Tối: Tự do dạo phố, mua sắm tại chợ đêm.

Nghỉ đêm tại Hạ Long. Xe đưa đoàn đi tham quan khu vui chơi giải trí Tuần Châu (Chỉ bao gồm xe- không
bao gồm vé tham quan).

 

NGÀY 3: VỊNH HẠ LONG - CHÙA BA VANG - HÀ NỘI

(Dùng bữa: Sáng, trưa, tối)

Sáng: Dùng điểm tâm. Xuống thuyền ngoạn cảnh Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới với hàng ngàn
đảo đá có hình dạng kỳ vị - chiêm ngưỡng vẻ đẹp trau chuốt, lộng lẫy của động Thiên Cung, vẻ đẹp siêu
nhiên của hòn Đỉnh Hương, Gà Chọi, Chó Đá... (Đoàn ghé tham quan 2 trong 3 đông sau: Thiên Cung, Dấu
Gỗ, Sửng Sốt).

Trưa: Dùng bữa trưa trên tàu.

 

Đoàn trở về Hà Nội, trên đường đi đoàn tham quan Chùa Ba Vàng được xây dựng triều vua Lê Dụ Tông tức
năm 1676.Đây là ngôi chùa nằm ở độ cao 340m so với mặt nước biển.Với trị trí này, ngôi chùa đã có cho
mình một nơi chốn đẹp về phong thuỷ cũng như tâm linh.

Đoàn trở về Hà Nội.

Tối: Dùng cơm tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

 

NGÀY 4: HA NỘI - LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM - TP.HCM

(Dùng bữa: Sáng, trưa)

07:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Khởi hành tham quan Làng Cổ Đường Lâm  là một trong những quần thể kiến trúc mang đậm nét
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văn hóa Việt Nam, đây là ngôi làng cổ nhất ở miền Bắc với lịch sử hơn nghìn năm phát triển với làng quê
Bắc Bộ được tái hiện qua cổng Làng, những con đường làng cong vênh tạo nên nét đẹp cổ kính nơi đây.

 

09:00 Đến làng cổ Đường Lâm, quý khách qua cổng làng cổ, thăm đình làng Mông Phụ, phủ Bà chúa Mía,
nhà thờ Thám hoa Giang Văn Minh, chùa Mía - Ngôi chùa có nhiều tượng phật cổ nhất Việt Nam. Quý khách
đi bộ dọc làng, vào thăm nhà cổ và thưởng thức các đặc sản: rượu nếp, chè lam.

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

 

13:00 Đến làng lụa Vạn Phúc - Làng nghề dệt lụa truyền thống lâu đời nổi tiếng khắp trong và ngoài nước.
Quý khách tìm hiểu quy trình dệt lụa và tự do mua sắm.

14:00 Đến sân bay Nội Bài, Đáp chuyến bay về TP.HCM Chia tay đoàn và hẹn gặp lại./.

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)

Khởi hành Thời gian Giá tour Phương tiện

Theo yêu cầu 4 ngày 3 đêm 7,199,000 Ô tô, máy bay

Lưu ý: Giá tour trên chỉ mang tính chất tham khảo dành cho đoàn từ 20 khách trở lên, Quý Khách vui lòng
liên hệ với chúng tôi để được biết giá chính xác.

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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi SGN - HAN - SGN (Tùy hãng).

- Tàu tham quan Hạ Long.

- Xe du lịch đời mới máy lạnh đưa đón suốt chuyến.

- Khách sạn 3 sao tại Hạ Nội: Newmoon, Cosiana,...

- Khách sạn 3 sao tại Hạ Long: BMC Thăng Long, Crowm, Công Đoàn.

- tương đương) đầy đủ tiện nghi 2/khách người lớn/ phòng.

Nếu lẻ người thứ 3, đóng phụ phí phòng đơn hoặc ngủ ghép phòng 3 khách.
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- Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 4 bữa sáng tại khách sạn + 1 bữa sáng tại nhà hàng.

+ Ăn chính: 09 bữa chính tiêu chuẩn 150.000 đồng/bữa.

- Vé tham quan theo chương trình.

- Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi.

- Bảo hiểm với mức bồi thường tối đa 30.000.000 đồng/trường hợp.

- Quà tặng: nón Du Lịch, nước, khăn lạnh.

 

KHÔNG BAO GỒM:

- Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn.

- Vé tham quan & các trò chơi tại KDL Đảo Tuần Châu.

- Cáp treo tới chùa Hoa Yên khứ hồi.

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi...

- Thuế VAT.

 

VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn phí. Cha, Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu
có) cho bé. 

- Trẻ em từ 02 - dưới 05 tuổi: 100% giá vé máy bay; miễn giá tour. Cha, Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo
các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 2
trở lên phải mua ½ vé tour.

- Trẻ em từ 05 - dưới 12 tuổi: 100% giá vé máy bay, 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi
trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, trẻ em thứ 2
trở lên Cha, Mẹ phải mua thêm 1 suất giường đơn hoặc 1 vé người lớn.

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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