
 
 

Chương trình du lịch 

TOUR ĐẢO CÔ TÔ 3 NGÀY 2 ĐÊM 
Thời gian: 3 ngày 2 đêm / Phương tiện: Ô tô / Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần 

 

Điểm nổi bật: 

✔ Tham quan đảo Cô Tô với vẻ đẹp hoang sơ, trù phú. 

✔ Ngắm mặt trời tại bãi đá Móng Rồng - nơi đón bình minh tuyệt đẹp tại Cô Tô. 

✔ Thỏa thích tắm biển tại Bãi Vàn Chảy, bãi biển Hồng Vàn. 

✔ Thưởng thức ẩm thực địa phương độc đáo. 

 

NGÀY 1: HÀ NỘI – CẢNG CÁI RỒNG - CÔ TÔ (ĂN TRƯA/TỐI) 

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên Vietnam Booking đón Quý khách tại Nhà hát lớn, khởi hành đi Vân                   

Đồn, bắt đầu hành trình tour Cô Tô 3 ngày 2 đêm. Trên đường đi đoàn nghỉ ngơi dùng bữa sáng                     

tại Hải Dương  (chi phí tự túc) . 

Trưa: Đến Vân Đồn, quý khách dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. 

Sau khi ăn trưa, Hướng dẫn viên đưa quý khách lên tàu cao tốc khởi hành đi đảo Cô Tô. Trên                     

đường đi, Quý khách tự do ngắm cảnh và chụp hình với các địa điểm tuyệt đẹp của du lịch                    

Quảng Ninh như: vịnh Bái Tử Long, đảo Quan Lạn,... (Lưu ý: Giờ tàu chạy có thể được điều                   

chỉnh theo sự sắp xếp của Cảng vụ hoặc tình hình thời tiết) 

 



 
Chiều: Đoàn đến cảng tàu Cô Tô, xe điện đón đoàn tại cảng đưa khách về khách sạn nhận phòng                    

và nghỉ ngơi. Sau đó đoàn có thể tự do tham quan: 

● Tản bộ quanh Cô Tô để cảm nhận vẻ yên bình của thị trấn ven biển. 

● Chụp ảnh trên con đường Tình yêu đẹp lung linh như tại Hàn Quốc hay tham quan                 

tượng đài Bác Hồ . 

● Đăng ký với HDV đi khám phá đảo Cô Tô Con  (chi phí tự túc) . 

● Tự túc thuê xe ôm hoặc xe điện đến ngọn hải đăng Cô Tô – từ đây Quý khách có thể                     

phóng tầm mắt ra xa, ngắm vẻ đẹp toàn cảnh của biển đảo  (chi phí tự túc) . 

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, thưởng thức đặc sản biển đảo Cô Tô, sau đó tự do đi                      

dạo nhâm nhi ly café hoặc hát karaoke, thuê xe đạp đôi quanh thị trấn,.... 

(Đặc biệt: Vào ngày khởi hành Quý khách có thể thống nhất và thêm một khoản phí rồi báo với                    

HDV chuẩn bị  tiệc BBQ, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại  hay đi hát karaoke) 

Nghỉ đêm tại khách sạn ở Cô Tô. 

NGÀY 2: BÃI ĐÁ MÓNG RỒNG – VÀN CHẢY - HỒNG VÀN (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI) 

Sáng: Quý khách dậy sớm và lên xe đi khám phá bãi đá Móng Rồng, cầu Mỵ, mũi Ông Minh                    

tuyệt đẹp. Đây là địa điểm ngắm bình minh ló dạng đẹp nhất tại Cô Tô. Quý khách tự do chụp                     

hình lưu niệm và chiêm ngưỡng cảnh quan kỳ vĩ. 

Sau đó, quý khách quay lại khách sạn dùng bữa sáng và nghỉ ngơi.  

Tiếp tục chương trình tour Cô Tô 3 ngày 2 đêm, xe đưa quý khách đi tắm biển tại: 

● Bãi Vàn Chảy: Đây là một trong những bãi tắm đẹp nhất tại Cô Tô với cát trắng mịn trải                    

dài cùng cánh rừng nguyên sinh tạo nên bầu không khí trong lành… Quý khách có thể                 

lưu lại những tấm ảnh tuyệt đẹp hoặc tham gia các hoạt động như bóng chuyền, chèo                 

thuyền. 



 
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng khách sạn. 

Chiều: Xe đưa đoàn đi tham quan bãi biển Hồng Vàn – bãi biển đẹp nhất phía Bắc với biển                    

xanh như ngọc, bờ cát vàng óng ánh. Cảnh quan tại đây cực ấn tượng, xa xa là đảo Cô Tô Con,                      

Thanh Lân, Hòn Dê… Ngoài ra, Quý khách còn được trải nghiệm các trò chơi độc đáo tại Cô Tô                    

Park: chinh phục núi băng, cầu trượt, thăng bằng, bóng chuyền nước…  (chi phí tự túc) . 

Tối:  Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, tự do vui chơi. 

 Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 3: ĐẢO CÔ TÔ – CẢNG CÁI RỒNG - HÀ NỘI (ĂN SÁNG/TRƯA) 

Sáng: Quý khách dùng bữa tại khách sạn sau đó tự do tắm biển tận hưởng cảm giác khoan khoái                    

của bình minh biển đảo và dạo chơi thị trấn Cô Tô, mua hải sản về làm quà với các món ăn như                       

mực một nắng, tu hài, sò, sao biển,…  

(Lưu ý: Quý khách khi mua hải sản nên đóng thùng xốp và cân nhắc về số lượng để đảm bảo sự                      

thoải mái khi di chuyển) 

Sau đó, quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn.  

08h30: Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn, lên tàu cao tốc trở lại cảng Vân Đồn. 

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng và nghỉ ngơi. Sau bữa trưa đoàn tiếp tục khởi hành                    

về lại Hà Nội. 

Chiều: Quý khách nghỉ ngơi trên xe và ngắm cảnh đẹp hai bên đường. Trên đường về, Quý                  

khách ghé mua bánh đậu xanh  – đặc sản Hải Dương làm quà. 

Tối: Đoàn về đến Hà Nội kết thúc tour Cô Tô 3 ngày 2 đêm. Tạm biệt quý khách. Hẹn gặp lại                      

quý khách trong những chương trình tour du lịch giá rẻ tiếp theo. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA! 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn                      

đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 



 
Giá tour bao gồm: 

● Vận chuyển:  

+ Xe ô tô đời mới đưa đón theo chương trình. 

+ Vé tàu cao tốc khứ hồi: Vân Đồn - Cô Tô - Vân Đồn 

+ Xe điện vận chuyển trên đảo. 

● Khách sạn tiêu chuẩn đầy đủ tiện nghi. 

● Ăn uống: 

○ 05 bữa ăn chính: Tiêu chuẩn 150.000đ/suất 

○ 02 bữa sáng: Tiêu chuẩn 30.000đ/suất 

● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo tuyến điểm. 

● Bảo hiểm du lịch mức đền bù tối đa 30 triệu đồng/người. 

● Nước suối: mỗi ngày 01 chai 500ml/người.  

Không bao gồm: 

● Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch                    

sẽ phụ thu thêm 10% trên giá tour. 

● Đồ uống trong các bữa ăn và các chi phí cá nhân khác. 

● Chi phí tham quan, vận chuyển ngoài chương trình.  

● Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế. 

● Phụ thu phòng đơn. 

Trẻ em  (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

● Trẻ em dưới 1-4 tuổi miễn phí: chỉ thu 200.000đ vé tàu cao tốc (bố mẹ tự lo mọi chi phí                     

cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ                    

thứ 2 tính theo % giá tour (tiêu chuẩn như trẻ em tính phí). 



 
Nếu 01 người lớn đi kèm 01 trẻ từ 1-4 tuổi thì trẻ phải mua 50% giá tour của người lớn                     

(được hưởng dịch vụ như trẻ 5-9 tuổi) . 

● Trẻ em từ 5-9 tuổi tính theo % giá tour theo quy định (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe                    

riêng nhưng phải ngủ chung giường với bố mẹ). 02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu                  

chuẩn giường ngủ riêng. Nếu trẻ em có chiều cao vượt quá chiều cao quy định về giá vé                   

trẻ em theo quy định của khu du lịch tính theo chiều cao thì sẽ chịu phụ thu chênh lệch                    

giá vé người lớn. 

● Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 

Quý khách cần lưu ý: 

● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport). 

● Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao hoặc Hộ chiếu. 

● Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu. 

● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các                

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ. 

● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay để đảm bảo khẩu vị của                   

mình. 

● Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 

● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện                   

từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương                  

trình. 

● Trường hợp mua đồ hải sản phải được đựng trong thùng xốp dán kín và sạch sẽ. Lái xe có                    

quyền từ chối vận chuyển nếu Quý khách mang theo đồ hải sản lên xe mà không được                  

đóng gói cẩn thận. 

● Không mang bất kỳ đồ hải sản gì lên khoang ghế ngồi. Lái xe có quyền từ chối vận                   

chuyển đồ hải sản nếu như Quý khách mua quá nhiều đồ hải sản và không có chỗ để                   

trong cốp xe. 



 
● Quý khách chỉ được mua bảo hiểm khi thỏa mãn những điều kiện dưới đây: 

+ Đặt tour trước tối thiểu 2 ngày so với ngày khởi hành (không tính ngày lễ, thứ 7                  

và chủ nhật). 

+ Phải gửi đầy đủ thông tin chính xác và đầy đủ về Họ tên + ngày tháng năm sinh. 

+ Là người có quốc tịch Việt Nam. 

Quy định hủy tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho                  

khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong                    

vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền                     

mặt hoặc chuyển khoản. 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công                   

ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện                   

thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền                    

đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính                    

phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng 

● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy                  

định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

Phí hủy được quy định như sau: 

● Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour. 

●  Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 

● Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

● Hủy 05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour 

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 05 ngày trước ngày khởi                  

hành. 



 
● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn                    

và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 

Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn                   

và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 

● Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp,                  

tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn                

tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi                  

được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi                   

tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý                 

khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm                

ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

● Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các                    

nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về                  

tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

 


