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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 khách đoàn Miền Bắc - Hà Nội - Hạ Long - Tàu
Golden Star 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn giá tốt: Du lich Nắng Mới chuyên tổ chức các tour ngủ đêm trên du thuyền tại Vịnh
Hạ Long 3 ngày 2 đêm, chúng tôi là đơn vị chuyên nhận khách hàng ngày các tour tham quan Vịnh Hạ
Long, đảo Cát Bà, Đảo Khỉ, vịnh Lan Hạ. Đến với chúng tôi quý khách sẽ tận hưởng dịch vụ các dòng tàu
cao cấp từ 3-5 sao tại Hạ Long, được du thuyền trong vịnh Hạ Long di sản thiên nhiên thế giới, khám phá
đảo Cát Bà với những bãi tắm xinh đẹp, những khu rừng nguyên sinh trên vườn quốc gia Cát Bà. Hãy cùng
Du Lịch Nắng Mới tham gia chương trình Vịnh Hạ Long - Đảo Cát Bà 3 ngày 2 đêm.

NGÀY 01: HÀ NỘI - HẠ LONG - SỬNG SỐT - TITOP

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng : 04:00 Hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới Sài Gòn đón quý khách tại ga quốc nội hỗ trợ làm thủ tục
đáp chuyến bay Hà Nội lúc 05:45.

07h45 - 08h30: Xe đón quý khách tại sân bay nội bài, khởi hành đi Hạ Long.

12h00: Tới cảng tàu du lịch Hạ Long, thuyền nhỏ đưa Quý khách ra du thuyền Hạ Long và được thủy thủ
đoàn chào đón bằng khăn lạnh cùng ly nước mát.

13h00: Thưởng thức bữa trưa trên du thuyền, chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long - Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới 2
lần được Unessco công nhận.

 

14h30: Thăm quan hang Sửng Sốt - một trong những hang động rộng và đẹp nhất của vịnh Hạ Long với
muôn vàn nhũ đá mang nhiều hình thù kỳ ảo và huyền bí.

15h30: Tàu cập đảo TiTốp, tắm biển hoặc lên đın̉h núi chiêm ngưỡng toàn cảnh viṇh Hạ Long.

17h30: Quý khách thưởng thức tiệc Sunset Party với rượu vang và hoa quản trái cây, ngắm hoàng hôn trên
boong tàu sau đó tham gia chương trình cooking class.

19h00: Thưởng thức bữa tối trên du thuyền với không gian lãng mạn trên biển.

20h00:  Tham gia các hoạt động vui chơi giải trı ́trên du thuyền như: Bi lắc, phi tiêu, câu mực đêm, hát
karaoke,... nghỉ đêm trên du thuyền Golden Star Cruise.
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NGÀY 02: HẠ LONG - LAN HẠ - ĐẢO KHỈ - CÁT BÀ

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

06:30 - 07:30: Quý khách có thể dậy sớm ngắm bình minh và thưởng thức bữa sáng cùng với trà và cafe
phục vụ miễn phí.

08h00: Thăm quan làng Ngọc Trai, tìm hiểu những quy trình sản xuất, nuôi trai lấy ngọc. Sau đó tham gia
hoạt động chèo kayak khám phá các hang động nhỏ và những vùng nước xanh màu ngọc bıćh của viṇh Hạ
Long.

09:30: Quý khách quay trở lại tàu trả phòng và sang tàu chuyển tải đi thăm vịnh Lan Hạ - Việt Hải.

 

10h30: Tàu cập vào Đảo Khỉ, tại đây Quý khách tự do nghỉ ngơi thăm quan tắm biển. Tiếp theo, tàu cập
bến Việt Hải, Quý khách đi xe đạp qua đường mòn xuyên cánh rừng để đến thăm làng Việt Hải và thăm
vườn quốc gia Cát Bà. Sau đó quay trở về lại bến và lên tàu dùng bữa trưa trên vịnh Lan Hạ.

16h00: Tàu cập cảng Bến Bèo, xe đón Quý khách vào thị trấn Cát Bà, nhận phòng nghỉ ngơi.

19h00: Dùng bữa tối, sau đó là khoảng thời gian tự do khám phá vẻ đẹp của Cát Bà về đêm.

 

NGÀY 03: CÁT BÀ - HẠ LONG - HÀ NỘI

(Dùng bữa: sáng, trưa)

Sáng: Quý khách có thể dậy sớm tắm biển, ngắm bình minh chào đón ngày mới trên đảo Cát Bà.

07h00: Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách làm thủ tục trả phòng.

07h30: Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách trở lại bến tàu để quay trở về Hạ Long.

 

11h30: Quý khách dùng bữa trưa trên tàu, trong khi tàu di chuyển về bến Tuần Châu.

12h30: Xe đón quý khách trở về Hà Nội, dừng chân nghỉ ngơi tại Hải Dương 20 phút.

16h30: Về đến sân bay Nội Bài, hướng dẫn viên hỗ trợ thủ tục sân bay và chia tay đoàn, kết thúc chuyến
đi./.

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 Khách sạn Giá Tour Phương Tiện

Theo yêu cầu 3N2Đ hoặc theo yêu
cầu  3 sao 6,490,000đ Xe Ô Tô, Máy bay, Tàu
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Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 20 khách trở lên.

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:

1. Xe du lịch 16 - 29 chỗ, đưa đón thăm quan theo chương trình.

2. Phòng nghỉ trên du thuyền + khách sạn (ngủ 02 khách/phòng).

3. Vé thắng cảnh các tuyến điểm thăm quan theo chương trình.

4. Ăn chính 05 bữa, 02 bữa ăn sáng  theo chương trình.

5. Chèo kayaking thăm quan khám phá trên Vịnh Lan Hạ.

6. Hoạt động sunset party, cooking class, bi lắc, karaoke...

7. Hướng dẫn viên thuyết minh tiếng Việt.

8. Nước uống 02 chai 350ml/khách trên xe.

 

Không bao gồm:

1. Thuế VAT

2. Tips cho hướng dẫn viên, lái xe, nhân viên phục vụ.

3. Đồ ăn, uống, phòng đơn, chi phí chi tiêu cá nhân ngoài.

 

Quý khách cần lưu ý:

1.  Mang theo Hộ chiếu hoặc chứng mình nhân dân, đồ bơi, kính râm, kem chống nắng,...

2.  Nếu có yêu cầu đặc biệt về ăn kiêng hoặc ăn chay, hãy thông tin cho chúng tôi trước khi đi tour.

3. Mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu là điều kiện bắt buộc để được đăng kí ngủ đêm trên du thuyền
ở Vịnh Hạ Long. Trẻ em mang theo bản sao giấy khai sinh.

4. Quý khách cung cấp thông tin cá nhân trước khi bắt đầu chuyến đi 1 ngày.

5. Lịch trình trên đây có thể được thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết, thủy văn.

6. Thời gian sử dụng điều hòa trên tàu từ 19h00 tối ngày 01 đến 06h00 sáng ngày 02.
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7. Vì lý do an toàn của quý khách, một số trường hợp không nên tham gia chương trình ngủ đêm trên du
thuyền như: Người có triệu chứng về ảo giác, mộng du, chứng sợ không gian hẹp, động kinh; Người già trên
80 tuổi, người bị béo bệnh trên 100kg với người Việt, 120kg với người nước ngoài.

8. Quý khách tự bảo quản hành lý tư trang cá nhân hoặc gửi tại két sắt an toàn trên tàu.

 

Quy định thanh toán, hủy vé:

- Sau khi đăng ký, toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100% trước  khởi hành 10 ngày.

- Vé máy bay được xuất ngay sau khi quý khách đăng ký, thanh toán, xác nhận thông tin cá nhân (họ tên,
ngày tháng năm sinh…) và có những điều kiện vé như sau: không được hoàn vé, hủy vé, thay đổi hành
trình,... vé cũng không có giá trị khi du khách cung cấp sai tên.

- Ngay sau khi đăng ký và trước 15 ngày khởi hành: huỷ tour mất 10% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 5 ngày  trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch trình của hàng
không, tàu hỏa, tàu thủy… công ty Du Lịch sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc hủy tour vì sự thuận tiện
và an toàn của Quý khách và Du Lịch Nắng Mới sẽ hoàn lại một phần những chi phí chưa được sử dụng cho
việc tổ chức dịch vụ và không bồi thường thêm bất kỳ khoản nào khác. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm
cố gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng...

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải
được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

- Khi đăng ký tour, quý khách mang CMND, Giấy Khai Sinh (đối với trẻ em) hoặc Passport Photo. (Có thể
mang bảng chính để nhân viên Sales photo lại).

- Quý khách có mặt trước giờ bay ít nhất 2 tiếng, hành lý gọn nhẹ khi đi mang theo giấy tờ tùy thân bản
chính (đối với khách Việt Nam là chứng minh nhân dân &  Passport  đối với Kiều bào & ngoại quốc).

- Trẻ em (dưới 12 tuổi) khi đi du lịch mang theo giấy khai sinh (bản chính hoặc sao y có thị thực) để  làm
thủ tục hàng không .Trường hợp không có cha hoặc mẹ đi cùng phải có giấy ủy quyền của cha mẹ và có
xác nhận của chính quyền địa phương.

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

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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