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HÀ NỘI - YÊN TỬ - HẠ LONG 
(3 ngày 2 đêm) 

 

 
 
 

Ngày 01:  Sài Gòn – Hà Nội (ĂN TRƯA + ĂN TỐI) 

Quý khách tập trung tại phi trường Tân Sơn Nhất - cột số 14 hoặc 11 (tùy hãng 

máy bay), ga đi trong nước - đón chuyến bay đi Hà Nội. Xe và HDV đón quý 

khách tại sân bay, về Hà Nội. tham quan: 

• Phủ Chủ Tịch, Nhà sàn, Ao Cá, Chùa Một Cột,… 

• Văn Miếu Quốc Tử Giám – Trường đại học đầu tiên của Việt Nam  

Ăn trưa, chiều tham quan: 

• Hồ Hoàn Kiếm (Tháp Bút, tháp Rùa, cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn) 

• Ghé mua đặc sản tại chợ Đồng Xuân. 

Ăn buffet tối tại Nhà hàng Sen Tây Hồ. 

Nghỉ đêm tại Hà Nội. 

 
 



  TRAVEL TOWN® 

 

Unit 1901, 37 Ton Duc Thang St., District 1, HCMC, Vietnam. 
Tel: +84-8-222.11.891 * Fax: +84-8-222.11.892 
Email: info@traveltown-vn.com * Website: www.traveltown-vn.com 
 

 
Ngày 02:  Hà Nội – Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng, quý khách: 

• Viếng Lăng Hồ Chủ Tịch. (quý khách ăn mặc lịch sự khi viếng Lăng Bác).  

khởi hành đi Hạ Long. Đến Hạ Long, quý khách xuống du thuyền ăn trưa, bắt 

đầu chuyến tham quan Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên Thế Giới đã được 

UNESCO công nhận với các thắng cảnh:  

• Hang Dấu Gỗ  

• Động Thiên Cung  

• Hòn Gà Chọi  

• Hòn Đỉnh Hương  

Xe đón tại bến tàu, đưa về khách sạn nhận phòng. 

Ăn tối. Đưa đoàn đến tham quan khu du lịch quốc tế Tuần Châu. Tại đây, quý 

khách có thể xem chương trình biểu diễn nhạc nước đầy màu sắc (chi phí tự 

túc). 

Ngày 03:  Hạ Long – Hà Nội – Sài Gòn (ĂN SÁNG + ĂN TRƯA) 

Ăn sáng và trả phòng, xe đưa quý khách đến Uông Bí, tham quan:  

• Núi Yên Tử - Kinh Đô Phật Giáo Của Nước Đại Việt cách đây hơn 700 năm 

với Thiền Viện Trúc Lâm, chùa giải oan… 

Dùng cơm trưa, tiếp tục về Hà Nội, đoàn dừng chân tại Hải Dương thưởng thức 

và mua đặc sản bánh đậu xanh.  

Xe đưa quý khách ra sân bay Nội Bài, đón chuyến bay về Sài Gòn. Đến sân bay 

Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình, chia tay – hẹn ngày tái ngộ. 

(Giờ bay, giờ xe lửa & thứ tự chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình 

hình thực tế của chuyến đi). 
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GIÁ: 4.350.000 ĐỒNG/ KHÁCH 
 

Dịch vụ bao gồm Dịch vụ không bao gồm 

- Xe đưa đón và phục vụ theo chương 
trình. 
- Khách sạn tiện nghi : loại phòng loại 
tiêu chuẩn, 02 khách người lớn/phòng.  
• HÀ NỘI : Công Đoàn, Ngọc Mai, 
Asia, Kim Liên,… 
• HẠ LONG : Vân Hải, Bưu Điện, 
Long Beach, Hiden Charm,…  
• LẠNG SƠN : Hoa Sim**, Hoàng 
Sơn Hải**,…  
(hoặc các khách sạn khác tiêu chuẩn 
tương đương) 
- Ăn theo chương trình (04 bữa ăn 
sáng và 09 bữa ăn chính) 2 bữa 
150.000 đồng/bữa/khách và các bữa 
còn lại 80.000 đồng/bữa 
- Hướng dẫn viên 
- Phí tham quan theo chương trình. Vé 
xem chương trình nhạc nước, cáp treo 
Yên Tử. 
- Khăn lạnh + nước tinh khiết 01 chai 
0.5 lít/ khách/ ngày 
- Hỗ trợ taxi đến điểm tập trung trị giá 
40.000đ/khách người lớn ( 2 lượt ) 
- Bảo hiểm du lịch: mức tối đa là 
20.000.000đ/trường hợp 

- Vé máy bay khứ hồi chặng Sài gòn - 
Hà Nội - Sài Gòn 
- Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, 
giặt ủi, thức uống ngoài chương trình, 
lệ phí chụp ảnh tại các điểm tham 
quan,…  
- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân 
viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế. 

 

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 


