
	 HẠ LONG ĐẢO CÁI CHIÊN  2N1Đ  
HẠ LONG – ĐẢO CÁI CHIÊN – BÃI TẮM ĐẦU RỒNG 

(Khởi hành tháng 6.2018)   
	

    sẽ đưa QUÝ KHÁCH đến với ĐẢO CÁI CHIÊN 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 

NGÀY 1: UÔNG BÍ  – VÂN ĐỒN – ĐẢO QUAN LẠN    

Sáng:  07h:30 Xe và hướng dẫn đón đoàn tại điểm hẹn tại 
Hạ long. Khởi hành đi Hải hà cảng Tex-Hong   

10h:30 Đoàn tới cảng Tex-Hong đón phà ra đảo Cái Chiên 
Quý khách sẽ được ngắm nhìn vùng Biển trong xanh, ngắm 
những bè nổi nuôi trồng thủy hải sản của những người dân 
nơi đây. Lên dảo xe điện chờ sẵn sẽ đưa đoàn về khách sạn   
10h:30 nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi  

11h:30 Ăn trưa tại nhà hàng   

15h:00 xe điện sẽ đưa đoàn tới bãi tắm Đầu Rồng. Tham 
gia hoạt động TeamBuiliding bãi biển + Tắm biển  

18h:30 Ăn tối BBQ nướng Hải sản ngay tại bờ biển thơ 
mộng, hát cho nhau nghe và tham gia Đêm Galar  

22h 30  Nghỉ đêm tại Khách sạn   
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NGÀY 2: ĐÓN BÌNH MINH – KHÁM PHÁ ĐẢO CÁI CHIÊN – HẠ LONG   
7	giờ	đến	7	giờ	30	quý	khách	dùng	điểm	tâm	tại	khách	sạn	

Tự	do	khám	phá	Đảo	Cái	Chiên,	tham	gia	chương	trình	

+	Hái	Sim,	Hái	ổi	hoặc	thử	làm	ngư	dân	trên	đảo		

Quý	khách	sẽ	thoả	sức	bơi	lội	cùng	biển	xanh	cát	trắng,	nắng	vàng	

10	giờ	00	Đoàn	tập	trung	rời	đảo	Cái	Chiên,	trả	phòng	khách	sạn			

10	giờ	30		Phà	đưa	đoàn	rời	đảo	về	đất	liền		

11	giờ	15	quý	khách	dùng	bữa	trưa	tại	nhà	hàng	Tiên	Yên	với	món	gà	nổi	tiếng.		

Trên	đường	về	đoàn	có	thể	ghé	Cẩm	Phả	thăm	qua	một	số	điểm	du	lịch	mới	hấp	dẫn	:	Khu	Du	lịch	
khám	phá	Hang	động	Vũng	Đục..	Bãi	tắm	Lương	Ngọc	&	Resort	Tuấn	Mai	chụp	ảnh	check-in	

18	giờ	00	Có	mặt	tại	Hạ	Long	kết	thúc	hành	trình		

du	lịch	đảo	Cái	Chiên	2	ngày	1	đêm.	Hướng	dẫn	viên	chia	tay	đoàn	hẹn	gặp	lại	 



	

 

GIÁ TOURS : Liên hệ 0902221886 

PHỤC VỤ ĐOÀN:  

1. Xe du lịch 35, 45 chỗ đời mới đón - tiễn và phục vụ quý khách theo chương trình.  

2. Nghỉ Khách sạn đảo Cái Chiên (4 người/phòng 2 giường 1.6m) 

3. Ăn theo chương trình:  

Ăn sáng :  30k  

Bữa trưa, Ăn tối : Các món đặc sản vùng miền  

4. Phí tham quan 1 lần vào cửa tất cả các điểm du lịch trong lịch trình (trừ các điểm tự do) 

5. Thủ tục vé tàu xe, hộ chiếu người nước ngoài. 

6. Hướng dẫn viên kinh nghiệm phục vụ suốt tuyến. 

7. Nước suối: 02 chai 0,5l/khách/ngày. 

8. Phí điều hành - tổ chức. 

9. Vé tàu thăm quan, thuyết minh viên các điểm  

* KHÔNG BAO GỒM:  

-  VAT, Chi phí cá nhân, uống tự gọi trong các bữa ăn,.. và tham quan vận chuyển ngoài chương trình. 

* GHI CHÚ:  

- Giá trên là giá Net (non-commission) và không bao gồm VAT.  

- Nếu là khách Quốc tế thì sẽ tính giá lại phụ thu thêm Phòng K/sạn + Vé tham quan + Hướng dẫn viên. 

- Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, năm sinh, giới tính  

- Trẻ em 1-5 tuối: được miễn phí ; 6-11 tuổi: 1/2suất (ăn suất riêng) tính 50% giá tour; 12 tuổi trở lên: tính 

như người lớn. 

 

	


