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Ngày 1 HẠ LONG - CÔNG VIÊN RỒNG - CÁP TREO NỮ HOÀNG - TẮM BIỂN (ĂN TRƯA, ĂN TỐI)

Hướng dẫn viên đón đoàn tại Hạ Long

Làm thủ tục nhận phòng nghỉ ngơi và Ăn trưa 

Nghỉ trưa.

* 15 giờ 00 : Quý khách thăm quan Công viên Rồng, quần thể công viên SunGroup hiện đại, hoành tráng. Chụp hình kỷ niệm.

* Quý khách có thể tự túc mua vé thăm quan các công viên, Cáp treo nữ hoàng .v.v. 

* 17 giờ 00 : tắm biển tại Bãi tắm Bãi cháy. 

* 18 giờ 30 : Quý khách về lại khách sạn chuẩn bị cơm tối.

Tự do khám phá Khu du lịch Bãi cháy về đêm * Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Bãi cháy  

Dịch vụ: Khách sạn, Nhà hàng, Hướng dẫn viên

Ngày 2 THĂM QUAN VỊNH HẠ LONG - BÃI BIỂN TRÀ CỔ MÓNG CÁI (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI )

* 7 giờ sáng : Quý khách dùng Bu�et sáng tại Khách sạn

* 8 giờ 00 : Xe đưa quý khách đi bến Du thuyền Tuần Châu lên du thuyền thăm quan Vịnh Hạ Long 2 lần được công nhận là di sản thiên
nhiên thế giới.

(Quý khách đi tuyến 1 : thời gian 4 tiếng Cảng tàu Du lịch - Thiên Cung - Đầu Gỗ - Đỉnh Hương - Gà Chọi  )

Thưởng thức bữa trưa hải sản trên du thuyền.

* 12 giờ 00 : Tàu cập bến quý khách về lại khách sạn trả phòng 

Ăn trưa tại khách sạn 

* 14 giờ 00  : Đoàn khởi hành đi Móng Cái - vùng đất địa đầu của tổ quốc 

* 17 giờ 00 : Nhận phòng tại Bãi biển Trà cổ 

Tự do tắm biển và nghỉ ngơi

19 giờ 30 : Dùng bữa tối tại nhà hàng 

Nghỉ đêm tại khách sạn 

Dịch vụ: Khách sạn, Nhà hàng, Xe ôtô, Tàu, Hướng dẫn viên

DU LỊCH HẠ LONG * HALO TOURS

Địa chỉ: Số 1 Đông Hồ, Hồng Hải - Tp. Hạ Long Quảng Ninh
 Tel: 02033620829 | Fax: +84868663829

 E-Mail: halotours22@gmail.com | Website: www.ahalong.com

HẠ LONG - MÓNG CÁI - BIỂN TRÀ CỔ - ĐÔNG HƯNG TRUNG QUỐC 5N4D

Mã tour:  HALONGMONGCAIDONGHUNG5N4D
Thời gian:  5ngày/4đêm
Điểm khởi hành:  Vietnam, Quang Ninh
Loại tour:  Private Tour 

Bạn muốn tìm  “ Thiên đường ” dành cho chuyến đi nghỉ mát mùa hè của gia đình hoặc cơ quan ?  Trà Cổ sẽ là nơi đáp ứng được nhu cầu của bạn….
Đến với Trà Cổ bạn sẽ có cơ hội thăm quan những danh thắng ở mảnh đất địa đầu của tổ quốc như: Cồn Mang, Sa Vĩ, chùa Linh Khánh. Đặc biệt phải
kể đến bãi tắm Trà Cổ. Đây là bãi tắm lý tưởng trải dài suốt 17 km từ mũi Gót (phía Bắc) đến mũi Ngọc (phía Nam) đủ cho hàng vạn người đến tắm,
cát ở đây mịn như thảm, đây là bãi tắm còn giữ được vẻ hoang sơ hiếm có…. Bên cạnh đó đến với Trà Cổ bạn còn có cơ hội trải nghiệm mình tại
những“ thiên đường ” mua sắm tại: Móng Cái ( Việt Nam ) – Đông Hưng ( Trung Quốc ) và khám bệnh miễn phí tại Đức Nhân Đường …. chỉ vậy thôi
cũng khiến chuyến tuyến Tour Du lịch: TRÀ CỔ - MÓNG CÁI - ĐÔNG HƯNG - HÀ NỘI 5 Ngày  trở lên cực kỳ hấp dẫn và cuốn hút
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Ngày 3 THĂM QUAN TRÀ CỔ * MŨI SA VĨ ( ĂN SÁNG + TRƯA + TỐI)

Sáng: Quý khách dậy sớm, ngắm cảnh bình minh và cảnh sinh hoạt của ngư dân vùng biển hoặc tự do hoà mình vào làn nước trong xanh của biển
trong buổi sáng sớm để tận hưởng cảm giác sảng khoái do thiên nhiên ban tặng…

07 giờ 00 Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng, sau đó lên Ôtô khởi hành đi thăm quan những danh thắng nổi tiếng của Trà Cổ như: Mũi Sa Vĩ - điểm
đầu tiên trên hình chữ S của đất nước Việt Nam; Đình Trà Cổ; Đền Bà Thiên Hậu, Chùa Vạn Linh Khánh với quần thể cây Chay cổ thụ độc đáo…

11 giờ 30 quý khách quay lại khách sạn, nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Chiều: Quý khách tự do nghỉ ngơi hoặc tham gia các trò chơi trên biển do hướng dẫn viên tổ chứ. Sau đó đoàn tự do hòa mình vào làn nước trong
xanh của bãi biển Trà Cổ ….

19 giờ 00 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng của khách sạn.

Sau bữa tối đoàn tự do nghỉ ngơi hoặc dạo chơi và khám phá Trà Cổ khi đêm xuống. ( nghỉ đêm tại Trà Cổ )

Dịch vụ: Khách sạn, Nhà hàng, Xe ôtô, Hướng dẫn viên

Ngày 4 TRÀ CỔ - MÓNG CÁI - ĐÔNG HƯNG (TRUNG QUỐC) ( ĂN SÁNG + TRƯA + TỐI )

Sáng: Quý khách dậy sớm, ngắm cảnh bình minh và cảnh sinh hoạt của ngư dân vùng biển hoặc tự do hoà mình vào làn nước trong xanh của biển
trong buổi sáng sớm để tận hưởng cảm giác sảng khoái do thiên nhiên ban tặng…

07 giờ 00 Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng, sau đó đoàn làm thủ tục trả phòng và lên Ôtô khởi hành đi Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Quý khách làm
thủ tục xuất cảnh sang Thị xã Đông Hưng – Trung Quốc và thăm quan những địa danh như:

Toà thị chính Đông Hưng, Chùa Quan Âm, sau đó đoàn lên xe đi thăm khu chế dược Đức Nhân Đường (nghe giới thiệu về nền y học và các dược
phẩm đặc hiệu của Trung Quốc) và khám bệnh miễn phí…

12 giờ 00 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng với những món ăn mang đậm phong vị của người Trung Hoa.

Chiều: Sau bữa trưa, đoàn lên xe về khách sạn nhận phòng…

14 giờ 00 Ôtô đón đoàn và đưa đi tắm biển ở bãi biển Vạn Vỹ - Một bãi biển nổi tiếng của Trung Quốc, đến đây quý khách chắc chắn sẽ bị choáng
ngợp bởi những con sóng đầu bạc ở nơi đây.

18 giờ 00 đoàn lên xe và khởi hành về Khách sạn nghỉ ngơi.

19 giờ 30 đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng,

sau đó đoàn tự do dạo chơi và mua sắm tại các trung tậm thương mại lớn của Đông Hưng như: chợ Đông Hưng, Đông Hằng, khu siêu thị Đông
Phương, Đông Hội, Đông Thàn và ngắm cảnh Đông hưng sôi động về đêm

( Nghỉ đêm tại Đông Hưng )

Dịch vụ: Nhà hàng, Land Tour, Xe ôtô, Hướng dẫn viên

Ngày 5 ĐÔNG HƯNG – MÓNG CÁI – HẠ LONG ( ĂN SÁNG + TRƯA )

Sáng: Đoàn dùng bữa điểm tâm sáng tại nhà hàng, sau đó nghỉ ngơi đôi chút và làm thủ tục trả phòng khách sạn.

08 giờ 00 đoàn khởi hành ra cửa khẩu Bắc Luân, làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc: 1369 nằm cạnh
dòng sông Ka Long là biên giới tự nhiên của: Việt – Trung tại Móng Cái.

09 giờ 30 Ôtô đón đoàn tại Móng Cái và khởi hành về Hạ long …

11 giờ 30 Đoàn dùng bữa trưa tại Tiên Yên với những món ăn được chế biến từ những đặc sản nổi tiếng như: Gà Tiên Yên……

Chiều: Sau bữa trưa, đoàn nghỉ ngơi đôi chút và lên xe khởi hành về Hạ long, mua những sản vật địa phương như: Các loại hải sản tươi sống, đồ
khô; Bánh gai, Bánh Đậu xanh, Nhãn khô…. Về làm quà cho người thân và bạn bè.

Sau đó đoàn tiếp tục hành trình về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình và hẹn gặp lại quý khách.

Dịch vụ: Nhà hàng, Xe ôtô, Hướng dẫn viên

Bao gồm:

- Xe ôtô máy lạnh hạng sang đưa đón theo lịch trình
 - 03 Đêm tại Khách sạn ( 02 Khách/ 1 phòng )

 - Các bữa ăn chính + phụ theo hành trình.
 - Thủ tục xuất nhập cảnh sang Đông Hưng - TQ

 - Vé thắng cảnh theo chương trình
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- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, chu đáo phục vụ đoàn theo hành trình.
 - Bảo hiểm du lịch toàn tuyến ( Mức đền bù tối đa: 10.000.000 VNĐ/01 vụ )

 - 01 chai nước/01 ngày/01 khách

Không bao gồm

- Chi phí cá nhân: Giặt là, điện thoại….
 - Thuế VAT 10%

Chính sách thanh toán

- Trẻ em từ 01 - 04 tuổi miễn phí ( Bố mẹ tự lo các chi phí dành cho trẻ ); Trẻ em từ 05 – 11 tuổi tính 50% giá tour ngủ chung cùng Bố Mẹ;Từ 12 tuổi trở
lên tính giá như người lớn.

- Mỗi gia đình chỉ được đi kèm 01 trẻ Em miễn phí, Trẻ thứ 02 thì tính 50 % giá người lớn.
 - Thủ tục xuất nhập cảnh: 02 Ảnh 4X6 nền trắng, Chứng minh thư photo ( Trẻ em: photo giấy khai sinh )

 

Ghi chú

LANDTOUR THIẾT KẾ CHO VINH GURU


