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3 NGÀY 2 ĐÊM TRẢI NGHIỆM  
ĐẢO CÁT TRẮNG QUẢNG NINH 

 

 
Khởi hành: Hà Nội Thời gian: 3 ngày 2 đêm Phương tiện: Ô tô, Tàu, Tuk tuk 

 
tour trải nghiệm đảo cát trắng Quảng Ninh: 
sẽ đưa QUÝ KHÁCH đến với thành phố Hạ long thơ mộng, thăm Bảo tàng Quảng Ninh 
nơi được ví như 1 không gian Quảng Ninh thu nhỏ, vừa hiện đại vừa chứa đựng những câu 
chuyện văn hoá đời sống của con người xứ Biển; sau đó quý khách tiếp tục hành trình trải 
nghiệm ĐẢO QUAN LẠN MINH CHÂU một trong những hòn đảo đẹp nhất của Quảng Ninh, 
nơi có những bãi biển Hoang sơ, cát trắng như tuyết mịn như nhung. Không khí trong 
lành, thiên nhiên hoang dã, Hải sản tươi ngon đặc biệt quý khách được tham gia các hoạt 
động đánh bắt Hải sản, câu cá đánh lưới.. đón bình minh và hoàng hôn ở đảo xa, tiệc BBQ 
bãi biển nhạc Ascountic trên biển bên ánh lửa bập bùng   
CHƯƠNG TRÌNH TOUR 

• Xe ô tô du lịch đón trả tại Hà Nội – Hạ Long ngược lại 
• Thăm quan Hạ long, công viên Rồng 
• Thăm quan bảo tàng Quảng Ninh – bảo tàng được coi là hiện đại nhất hiện nay 
• Khám phá vẻ đẹp hoang dã của Biển Đảo Quan Lạn, cát trắng tinh khôi 
• Tắm biển và tham quan 3 bãi tắm đẹp nhất đảo 
• Nghỉ 01 đêm tại Resort Vân Hải trên đảo Quan Lạn Minh Châu  

NGÀY 01:  HÀ NỘI - HẠ LONG THĂM QUAN CÔNG VIÊN RỒNG 
6 giờ 30 phút Xe ô tô đón quý khách tại điểm hẹn Hà nội khởi hành đi Hạ long, trên đường đi đoàn 
dừng chân ăn sáng tại Hải Dương (chi phí tự túc) 
11 giờ đoàn có mặt ở Hạ Long, nhận phòng ăn trưa, nghỉ trưa 
Buổi chiều đoàn tự do thăm quan Thành phố biển, thăm Công viên Rồng - tổ hợp vui chơi giải trí 
ngay trên bờ vịnh Hạ long, đi cáp treo Nữ Hoàng và Vòng quay mặt trời ngắm toàn cảnh vịnh Hạ 
long từ trên cao (chi phí tự túc) 
17 giờ trời dịu nắng quý khách có thể tắm biển tại bãi biển gần khách sạn 
19 giờ Đoàn dùng cơm tối tại khách sạn sau đó tự do vui chơi  
Quý khách có thể thăm quan thành phố vịnh về đêm 
Thăm đảo Ngọc Tuần châu xem nhạc nước và biểu diễn cá heo (chi phí tự túc) 
Nghỉ đêm tại khách sạn Hạ long (tiêu chuẩn 3*) Kết thúc ngày đầu tiên của hành trình 
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NGÀY 02:  HẠ LONG  THĂM BẢO TÀNG QUẢNG NINH – KHÁM PHÁ ĐẢO 
Sáng sớm quý khách thưởng thức buổi sớm ở  nơi có khí hậu trong mát, giảm đi cái nóng gay gắt của 
mùa hè oi ả; Ăn sáng với các món sáng hải sản như bánh đa Bề bề, cháo ghẹ, bún tôm tươi vừa đánh 
bắt,  quý khách thư giãn dùng café phố biển 
9 giờ 00 Thăm quan Bảo tàng Quảng Ninh – đây là bảo tàng hiện đại vào bậc nhất, nơi áp dụng 
nhiều thành tựu khoa học kỹ thuận vào trưng bày, giới thiệu một không gian Quảng Ninh thu nhỏ, từ 
đây Quý khách có thể thấy được lòng đại dương đáy vịnh, thấy các loài hải sản quý hiếm chỉ có ở 
Quảng Ninh, những động thực vật đặc hữu Hạ long, thăm quan cảnh sắc văn hoá làng nghề biển; đặc 
biệt trải nghiệm thực tế sống động của các thợ lò khi chui vào những hầm lò mô hình như thật; Tại đây 
với tiến bộ khoa học kỹ thuật quý khách cũng có thể chiêm bái Yên tử qua màn hình vệ tinh .v..v. 
11 giờ 00  Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng  
13 giờ 30 Quý khách tới cảng tàu cao tốc Hòn Gai, sau 1giờ 20 phút lênh đênh trên Biển ngắm nhìn 
toàn cảnh thành phố vịnh Hạ Long thơ mộng và thanh bình từ Biển vào, quý khách đi qua 2 vịnh Hạ 
Long và Bái Tử Long qua cửa Cống Đông Cống Tây đến với hòn đảo Quan Lạn hoang sơ. 
15 giờ 00 : tàu cập bến xe Tuk tuk (phương tiện di độc đáo trên đảo) đưa quý khách trên con đường 
xuyên đảo về Resort Vân Hải nhận phòng - Đây là Resort nghỉ dưỡng riêng hướng biển đặc sắc, tiện 
nghi vào bậc nhất trên đảo; Quý khách tự do khám phá bãi biển, tắm biển sử dụng các dịch vụ bãi biển 
ghế dù, phao bơi, Tham gia các trò chơi bãi biển như:đá bóng kéo co, bóng chuyền bãi biển 
18 giờ 30 đoàn dùng cơm tối tại Resort với các món hải sản địa phương  
21 giờ : Đoàn có thể lựa chọn các chương trình sau (chi phí tự túc, quý khách book trước để chuẩn bị)  

- Một tối làm ngư dân, đánh lưới soi mực trên dòng sông Mang lịch sử 
- Galar Dinner, giao lưu văn nghệ, Lửa trại 
- Karaoke hát cho nhau nghe 
- Cuộc thi đuổi bắt còng gió trên bãi biển 

Quý khách nghỉ đêm tại Resort Kết thúc ngày thứ 2  
NGÀY 03: KHÁM PHÁ ĐẢO QUAN LẠN – VỀ HẠ LONG – HÀ NỘI : 
 
7 giờ đến 7 giờ 30 quý khách dùng điểm tâm tại Resort; trả phòng 
8 giờ 30 Đoàn di chuyển tới trung tâm đảo thăm cuộc sống người dân thường nhật nơi đây  
đứng trên bến Cái Làng ngắm nhìn từng đoàn thuyền đánh cá, sinh hoạt dân chài viếng Chùa Đình 
Quan Lạn đền tướng quân Họ Phạm thắp nén hương cầu chúc an lành cho gia đình và bạn bè 
10 giờ 30 đến 11 giờ quý khách đi thăm ngôi nhà cổ Quan Lạn đã trải qua 100 năm và nghe kể 
chuyện về nghề làm mắm cá, mắm sá sùng truyền thống; Quý khách có thể lựa chọn một vài sản vật 
địa phương về làm quà 
11 giờ 15 quý khách, dùng bữa trưa và lên Tàu cao tốc trở về với thành phố Hạ Long 
Xe ô tô đợi sẵn tại cảng  đưa quý khách về Hà nội kết thúc hành trình  
  

GIÁ TOUR CHƯA VAT, NON-COMSSION 
Đầu tuần : CN đến T5 08 đến 14 khách 

2.738.000đ 
15 đến  26 khách 

2.555.000đ 
Trên 28 khách 

2.525.000đ 
Cuối tuần : T6 đến T7 
 2.893.000đ 2.750.000đ 2.680.000đ 
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LƯU Ý:  
• Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ, Tết và các dịp đặc biệt 
• Không bao gồm Mc, chương trình Galar Dinner, Lửa trại 
• Nhận đặt thêm các dịch vụ Karaoke bãi biển, trò chơi bãi biển, Teambuilding, Câu cá đánh lưới 

  
GIÁ TOUR BAO GỒM 
• Xe ô tô đón trả Hà nội - Hạ long (Hạ long - Hà nội) 
• Vé thăm quan bảo tàng Quảng Ninh 
• Tàu cao tốc Hạ long – Quan Lạn khứ hồi 
• Xe tuk tuk đưa đón theo chương trình trên đảo  
• 01 đêm nghỉ tại Resort Vân hải (2,3 người/phòng).  
• Ăn sáng 02 bữa tại khách sạn : 30.000đ/bữa 
• 05 bữa chính ( 3 bữa trưa : 150.000 đ  1 bữa tối : 150.000 đ + 1 bữa tối trên đảo 200.000đ  ) 
• Nước uống miễn phí suốt tour 
• Hướng dẫn viên nhiệt tình kinh nghiệm suốt chương trình. 
• Nhận phòng sau 14h00 và trả phòng trước 12h00. Nếu du khách trước giờ này thì du khách sẽ 

được làm thủ tục gửi đồ tại phòng lễ tân của khách sạn 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 
• Phí nhận phòng sớm và trả phòng muộn theo qui định của khách sạn 
• Các chi phí cá nhân như điện thoại, giặt là, đồ uống… 
• Các chi phí khác không bao gồm trong chương trình; 
CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM 

 
• Quý khách vui lòng liên hệ để biết chi tiết và có giá tốt nhất 
 
ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
 
• Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 
  
 FREE & EASY (COMBO PHÒNG KHÁCH SẠN TÀU CAO TỐC, TUK TUK + BỮA WELCOME) 

 

Tàu cao tốc Khách sạn Tuk tuk Bữa ăn  Tổng Combo 

Havaco 200k Ann Hotel 650k 80k 150k 1.080.000 1.050.000 

Havaco 200k  Ks. Đại dương 600k 80k 150k 1.030.000 1.000.000 

Thành hưng 200k Paloma 1000k   80k 150k 1.430.000 1.400.000 

Thành hưng 200k Minh Vũ 350k 80k 150k 780.000 750.000 

Kalong 200k Resort Vânhải 700k 80k 150k 1.130.000 1.050.000 

Kalong 200k Ks. Ngân hà 550k 80k 150k 980.000 850.000 

Kalong 200k AmazingContainer500k 80k 150k 930.000 830.000 

 


