HẠ LONG - SUNWORLD PARK ( SIÊU KHUYẾN MÃI)
Độ dài tour
3 ngày 2 đêm
Khởi hành
Thứ sáu hàng tuần
Đến với Vịnh Hạ Long, du khách không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp tuyệt mỹ của mây trời, non nước, mà còn có cơ hội hòa mình
vào không gian bao la, hùng vĩ của biển cả.

Điểm nổi bật ‘không thể bỏ lỡ’ trong hành trình:
✔ Du ngoạn trên vịnh Hạ Long, thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị biển cả.
✔ Tham quan công viên SunWorld Hạ Long Park, tổ hợp công viên vui chơi mang đẳng cấp quốc tế, bao gồm 2 khu vực chính: Tổ

hợp vui chơi ven biển và tổ hợp vui chơi trên đỉnh Ba Đèo – được kết nối bởi hệ thống cáp treo độc đáo.
✔ Chiêm ngưỡng bảo tàng Hạ Long, nơi quy tụ hơn 2000 hiện vật gốc, được được trưng bày tại 3 tầng bên trong và ngoài trời với
hình thức đặc sắc, hấp dẫn, hiện đại đã phản ánh chân thực lịch sử, văn hóa, con người và thiên nhiên Quảng Ninh trong quá trình hình
thành và phát triển.

Ngày 1: HÀ NỘI - HẠ LONG - SUNWORLD PARK (ĂN TRƯA, TỐI)
Xe và HDV của Vietrantour đón đoàn tại điểm hẹn Nội Thành Hà Nội, khởi hành đi Hạ Long.
Ăn trưa tại nhà hàng.
Quý khách tự do nghỉ ngơi tắm biển hoặc Xe đưa đoàn đi vui chơi tại Công Viên SunWorld Hạ Long Park. Quý khách lựa chọn các
khu công viên giải trí (Vé tự túc):
Lựa chọn 1: Công viên Dragon Park ( giá vé tham khảo 350.000 đ/ vé) – với nhiều trò chơi mạo hiểm: Phi Long thần tốc, Tê
Giác cuồng nộ, Theo dấu chân Rồng, Tàu hải tặc…; hay những trò chơi dành gia đình vui nhộn và hấp dẫn: Hành trình bí ấn,
Chiếc ô kỳ diệu, Vũ điệu Lốc xoáy, Binh đoàn bò sát..
Lựa chọn 2: Công viên Typhoon Water Park ( giá vé tham khảo 350.000 đ/ vé) - Công viên nước hiện đại bậc nhất Đông
Nam Á…thỏa mãn nhu cầu vui chơi, thư giãn của du khách mọi lứa tuổi, Typhoon Water Park sở hữu hệ thống 12 trò chơi dưới
nước đa dạng, hấp dẫn, được chia thành 3 khu riêng biệt: khu vui chơi dành cho gia đình, khu vui chơi dành cho trẻ em và khu
vui chơi mạo hiểm cho tín đồ mê cảm giác mạnh...
Lựa chọn 3: Tham quan KDL Ba Đèo ( giá vé tham khảo 350.000 đ/ vé) gồm:
Đi cáp treo Nữ Hoàng - 2 tầng lớn nhất Việt Nam xuyên Vịnh Hạ Long
Vòng quay Sun Wheel trên đỉnh Ba Đèo – nơi chiêm ngưỡng toàn cảnh Vịnh Hạ Long và Cầu bãi Cháy.
Chụp ảnh với người nổi tiếng tại Bảo Tàng Sáp ( chi phí tự túc- giá tham khảo 100.000Đ).
Khu vườn Nhật bản...
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, tự do khám phá Hạ Long về đêm.

Nghỉ đêm tại Hạ Long.

Ngày 2: VỊNH HẠ LONG I (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)
Quý khách dùng bữa sáng. Đi chợ Hạ Long, tự do dạo chơi, mua sắm đặc sản địa phương về làm quà cho người thân và bạn bè.
Đoàn đi tham quan chương trình khám phá Vịnh Hạ Long:
Xe đưa quý khách khởi hành tới cảng Tuần Châu. Quý khách lên tàu tham quan vịnh Hạ Long: Động Thiên Cung & Hang Đầu gỗ,
Đoàn quay trở lại tàu trong hành trình ngắm các hòn đảo nhỏ như: Hòn chó đá, hòn Đỉnh hương, hòn gà chọi.
Quý khách dùng bữa trưa trên tàu. Tàu cập bến.
Quý khách tự do vui chơi theo các lựa chọn ở khu công viên ở SUNWOLRD hoặc tự do tắm biển.
Đoàn ăn tối tại nhà hàng, tự do khám phá Hạ Long về đêm.

Nghỉ đêm tại Hạ Long.

Ngày 3: BT QUẢNG NINH - HẠ LONG - HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA)
Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng.
Bảo tàng Quảng Ninh ( mở cửa các ngày trong tuần, trừ thứ 2) mới được xây dựng với kiến trúc rất hiện đại, do kiến trúc sư người
Tây Ban Nha - Salvador Perez Arroyo thiết kế.
Cung Quy hoạch, triển lãm và Hội chợ (tham quan bên ngoài) với thiết kế cách điệu hình ảnh chú cá heo bơi lội.
Ăn trưa tại nhà hàng.
Tiếp tục khởi về Hà Nội. Về đến điểm hẹn ban đầu, HDV chia tay quý khách - kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại trong các chuyến đi
tiếp theo

Đã bao gồm

Xe vận chuyển theo chương trình.
Phòng tiêu chuẩn khách sạn 3 sao: 02 khách người lớn/phòng, trường hợp lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 03 khách/ phòng.
Các bữa ăn theo chương trình:
Mức ăn chính: 120,000đ/khách x 04 bữa + 1 bữa trên tàu mức ăn 150.000đ/khách
Mức ăn phụ: 02 bữa theo tiêu chuẩn tại khách sạn
Hướng dẫn viên phục vụ theo chương trình.
Bảo hiểm du lịch theo tour; mức trách nhiệm cao nhất 60,000,000đ/vụ/ người.
Vé thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất theo chương trình.
Nước uống 1 chai 500ml/ngày/ khách.
Mũ du lịch Vietrantour.

Chưa bao gồm
Thuế VAT.
Phụ phí nghỉ phòng đơn, kê giường phụ, đồ uống.
Chi phí tại khách sạn: Giặt là, điện thoại,... và các dịch vụ khác ngoài quy định tại khách sạn.
Chi phí cá nhân, tham quan, vui chơi, giải trí ngoài chương trình.
Các lựa chọn tham quan thêm trong chương trình: Các khu công viên vui chơi giải trí ở Sunworld Park.
Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX.
Chi phí khác không đề cập trong phần bao gồm.

Thủ tục / Cần chuẩn bị
Khi đăng ký du lịch hoặc khi tham gia hành trình: Mang theo bản gốc 1 trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ CCCD
(không quá hạn quy định là 15 năm), Hộ chiếu, Bằng lái xe còn giá trị sử dụng; Thẻ đảng viên; Giấy khai sinh (trẻ em dưới 14 tuổi), trẻ
em từ 14 tuổi trở lên phải có CMND hoặc hộ chiếu.
Riêng khách Việt Kiều ngoài Hộ chiếu, cần mang theo thẻ xanh kèm Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam. Các giấy tờ này bảo đảm
nguyên bản, không rách rời, tẩy xóa, cắt dán, …
Người già trên 70 tuổi cam kết đủ sức khỏe du lịch, đồng thời phải có người dưới 55 tuổi đi cùng, quyền lợi bảo hiểm du lịch được
hãng bảo hiểm quy định đền bù tối đa là 50% so với tiêu chuẩn thông thường.
Khách có thai phải thông báo khi đăng ký tour để được hướng dẫn.
Danh sách khách du lịch phải trùng khớp với tên trong giấy tờ tùy thân.
Các trường hợp bất khả kháng Vietrantour được miễn trừ trách nhiệm: Tai họa do thiên nhiên gây ra, hỏa

Ghi chú
Chính sách trẻ em căn cứ trên giấy khai sinh tính tới ngày khởi hành
Trẻ em dưới 2 tuổi: Không thu phí dịch vụ, ngủ chung giường với bố mẹ. Các chi phí phát sinh nếu có thì Bên A tự chi trả trực
tiếp.
Trẻ em từ 2 đến dưới 4 tuổi (cao dưới 1m): Ăn nửa suất, ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ thứ 3 sẽ phải tính phụ phí thêm
giường nếu ngủ chung phòng với bố mẹ.
Trẻ em từ 4 - dưới 11 tuổi: Ăn 1 suất, ngủ chung với bố mẹ, trẻ thứ 2 sẽ tính phụ phí thêm giường nếu ngủ chung phòng với bố
mẹ.
Trẻ em 11 tuổi trở lên: Giá tour như người lớn, bao gồm phương tiện vận chuyển, khách sạn, ăn uống theo chương trình, vé
tham quan theo qui định các điểm tham quan.

