
 

 

 

 

Chương trình du lịch 

TOUR TẾT 2022 

TPHCM - HẠ LONG - NINH BÌNH - HÀ NỘI - SAPA 
Thời gian: 5 ngày 4 đêm / Phương tiện: Ô tô / Khởi hành: 2/2/2022; 13,14,15/02/2021 (Mùng 2 

Tết Âm Lịch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm nổi bật: 

✔ Ngồi thuyền du ngoạn vịnh Hạ Long: Động Thiên Cung, Hòn Đỉnh Hương 

✔ Khám phá vẻ đẹp cố đô Hoa Lư - Khu du lịch Tràng An - Bái Đính 

✔ Bao gồm vé máy bay khứ hồi Sài Gòn - Vân Đồn và Hà Nội - HCM 

✔ Khám phá Sapa lãng mạn với nóc nhà Đông Dương - Fansipan huyền thoại 

✔ Chinh phục núi Hàm Rồng, nhà thờ Đá, chợ tình Sapa 

NGÀY 1: HỒ CHÍ MINH - VÂN ĐỒN - HẠ LONG                                    (ĂN TRƯA / TỐI) 

Sáng: Hướng dẫn viên Vietnam Booking đón Quý khách tại Ga Quốc nội, sân bay Tân 

Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Vân Đồn (Quảng Ninh). 

Đến sân bay Vân Đồn, xe đón quý khách đi dạo quanh thành phố Hoa Phượng đỏ, ghé chụp ảnh 

tại Nhà hát lớn Hải Phòng. 

Sau đó quý khách khởi hành đi Hạ Long, bắt đầu hành trình tour du lịch miền Bắc Tết 2022 5 ngày 

4 đêm. 



 

 

Trưa: Đến Hạ Long, quý khách ra bến thuyền để lên tàu du lịch Vịnh Hạ Long và ăn trưa trên 

tàu. Quý khách vừa dùng bữa vừa du ngoạn một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tàu đi 

qua các điểm: 

● Động Thiên Cung, tức là “Cung điện của trời”: Đây là một trong những hang động rộng 

và đẹp nhất Hạ Long.  

● Hải trình du thuyền đi giữa Hạ Long với hàng ngàn đảo đá sừng sững, du khách sẽ có dịp 

chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ với: Hòn Đỉnh Hương, Hòn Gà Chọi, hòn Chó 

Đá,… 

Chiều: Quý khách về nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi và dùng cơm tối 

Tối: Quý khách tự do dạo phố đêm Hạ Long hoặc vui chơi tại khu du lịch Sunworld Hạ Long (tự 

túc). 

NGÀY 2: HẠ LONG - NINH BÌNH - HÀ NỘI                               (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI) 

Sáng: Quý khách trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.  

Tiếp tục chuyến du lịch Tết miền Bắc, Quý khách lên xe khởi hành đi Ninh Bình. Tại đây, đoàn 

tham quan chùa Bái Đính, ngôi chùa nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới nổi tiếng với cảnh non thiên 

hùng vĩ, tráng lệ. 

Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng và nghỉ ngơi. 

Chiều: Tiếp tục chuyến du lịch Ninh Bình, quý khách đến tham quan khu du lịch Tràng An - 

nơi có những dải đá vôi, thung lũng và hang động kỳ bí với biết bao nhũ đá đủ hình dáng, màu sắc 

lung linh. 

Sau đó đoàn khởi hành đi Hà Nội. Đến khách sạn tại Hà Nội, đoàn dùng cơm tối và nhận phòng.  

Tối: Quý khách tự do dạo Chợ đêm Phố cổ (vào các tối cuối tuần) hoặc những trung tâm thương 

mại lớn như: Royalcity, Timecity, Vincom, Tràng Tiền Plaza…. nghỉ đêm tại Hà Nội. 

NGÀY 3: HÀ NỘI - SAPA                                                                 (ĂN SÁNG / TRƯA / 

TỐI) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng. Sau đó, đoàn đi tham quan các danh thắng Hà Nội: 



 

 

● Quảng trường Ba Đình 

● Viếng Lăng Bác, 

● Vườn cây ao cá, nhà sàn Bác Hồ 

● Chùa Một Cột, Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn... 

Trưa: Quý khách khởi hành đi Lào Cai theo tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Quý khách 

có cơ hội ngắm phong cảnh Tây Bắc mùa xuân tuyệt đẹp trên cung đường này. Quý khách ăn trưa 

tại Lào Cai, tiếp tục lộ trình đi tour du lịch Sapa. 

Chiều: Quý khách làm thủ tục nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. 

17h30: Đến Hà Nội, đoàn nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi tự do. 

Tối:  Quý khách tự do tham quan: Nhà thờ Đá, Chợ tình Sapa (nếu đúng vào đêm thứ Bảy). 

NGÀY 4: SAPA - FANSIPAN                          (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Sau bữa sáng, đoàn tiếp tục hành trình tour 

du lịch miền Bắc giá rẻ 2022. Quý khách đi cáp treo ba dây chinh phục nóc nhà Việt Nam Fansipan 

(Chi phí tự túc vé tham khảo cáp treo 750.000vnđ/vé). 

(Quý khách nên mang theo áo lạnh, mũ len vì trên đỉnh núi gió lạnh, quý khách nào bị huyết áp, 

tim mạch, bệnh đường hô hấp được khuyến cáo không nên đi).  

Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Đoàn dùng bữa chiều tại nhà hàng. 

Tối: Quý khách dùng bữa tối và tự do đi dạo Sapa về đêm, khám phá ẩm thực của núi rừng Tây 

Bắc. 

NGÀY 5: SAPA - HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH                                             (ĂN SÁNG / 

TRƯA) 

Sáng: Sau khi ăn sáng, Quý khách chinh phục các thắng cảnh: 

● Đỉnh Hàm Rồng 

● Cổng Trời, hòn Phụ Tử để chiêm ngưỡng phong cảnh Sapa trong sương mờ. 



 

 

Hoặc quý khách có thể chọn đi bản Cát Cát để khám phá phong tục tập quán của của người dân 

tộc H’mông. 

Trưa: Về khách sạn, quý khách làm thủ tục trả phòng. Chia tay Sapa, quý khách lên xe khởi hành 

về lại Hà Nội. 

Quý khách đến nhà hàng và dùng bữa trưa tại khu vực Lào Cai.  

Chiều: Sau đó đoàn sẽ ghé Chợ Cốc Lếu tham quan và mua sắm các sản phẩm từ Trung Quốc với 

giá siêu rẻ (nếu còn thời gian). 

Đến Hà Nội, xe đưa quý khách ra sân bay Nội Bài, bay về lại Sài Gòn. HDV chia tay, kết thúc 

chương trình tour du lịch miền Bắc Tết 2022 5 ngày 4 đêm. Hẹn gặp lại du khách trong chương 

trình tour du lịch Tết giá rẻ sau. 

Giá tour bao gồm: 

● VẬN CHUYỂN:  Xe du lịch từ 16 đến 30 chỗ đời mới máy lạnh, phục vụ suốt tuyến. 

● VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI: HCM – VÂN ĐỒN, HÀ NỘI – HCM ( bao gồm 7 ký hành 

lý xách tay, 20kg hành lý ký gửi ) 

● Đò chèo đi Tràng An. 

● Du thuyền Vịnh Hạ Long. 

● KHÁCH SẠN ( 3 SAO): Tiêu chuẩn 2,3 khách/ phòng. 

+ Hà Nội 3 sao: FIRST EDEN, MOONVIEW  

+ Hạ Long 3 sao: SEASTAR, KENNY, NEW YORK 

+ Sa Pa 3 sao: QSAPA, SAO PHƯƠNG BẮC. 

 Hoặc các khách sạn tương đương. 

✔ ĂN UỐNG:   

+ Ăn sáng: Đoàn dùng 4 bữa buffet sáng buffet tự chọn nếu ở tiêu chuẩn khách sạn từ 3 sao 

trở lên. 

+ Ăn Chính: 09 bữa thực đơn phong phú theo ẩm thực địa phương. 

● HDV: Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ Đoàn tham quan suốt tuyến. 

● BẢO HIỂM: Bảo hiểm du lịch theo quy định của Bảo hiểm 20.000.000 VNĐ/vụ 

● THAM QUAN: Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương 

trình.  



 

 

● QUÀ TẶNG: Nón du lịch, Nước đóng chai, khăn ướt. 

Không bao gồm: 

✔ Tiền TIP cho HDV + Tài xế địa phương 

✔ Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar, ăn uống… 

✔ Thuế VAT + Chi phí nước uống, vui chơi cá nhân, các khoản phụ thu, tắm biển,... 

✔ Sunworld Hạ Long , Sunworld Fansipan Sapa (theo giá từng thời điểm của khu du lịch)  

 

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CHUẨN BỊ GIẤY TỜ TÙY THÂN ĐỂ ĐI MÁY BAY: 

● Người từ 14 tuổi trở lên phải có: Chứng minh nhân dân gốc hoặc hộ chiếu gốc hoặc bằng lái xe 

gốc, còn mới, còn hạn sử dụng. 

● Trẻ em dưới 14 tuổi phải có: giấy khai sinh bản gốc hoặc hộ chiếu gốc. 

● Những giấy tờ cá nhân của khách hàng (CMND hoặc Passport) thuộc về trách nhiệm của khách 

hàng. Mọi vấn đề như hình ảnh, thông tin giấy tờ trong bản gốc bị mờ, không rõ ràng; Passport, 

CMND hết hạn,… không đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Vietnam Booking sẽ không 

chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả bất cứ chi phí phát sinh nào. 

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

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

- Trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi cao 1m trở xuống tính % giá tour theo quy định. Nếu Trẻ 

cao trên 1m + thêm 300.000 tiền vé tham quan. Tiêu chuẩn có vé máy bay, ghế ngồi trên 

xe, bảo hiểm, suất ăn, vé tham quan, ngủ chung giường với Ba Mẹ. 

- Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi:  tính % giá tour theo quy định. Tiêu chuẩn có vé máy 

bay, ghế ngồi trên xe, bảo hiểm; riêng suất ăn và ngủ chung giường với Ba Mẹ. (Nhưng 02 

người lớn chỉ được kèm 01 trẻ, nếu trẻ đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 

theo khung Trẻ từ 05 đến dưới 11 tuổi). 

- Em bé dưới 02 tuổi:  tính % giá tour theo quy định có thuế phí máy bay và bảo hiểm, Cha 

mẹ tự lo ăn uống cho bé, nhưng 02 vợ chồng chỉ được kèm 01 em bé dưới 02 tuổi, nếu bé 

thứ 02 tính giá trẻ em theo khung từ 2 đến dưới 5 tuổi. 

Quý khách cần lưu ý: 

- 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 theo 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. 

* Lưu ý khi tham gia tour: 

+ Chương trình tour dành cho quý khách có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ và: 

+ Đã có thẻ xanh covid (khách đã tiêm vaccines ngừa covid đủ liều, thời gian hoàn tất mũi 

2 trước 14 ngày và không quá 12 tháng),  

+ Quý khách là F0 đã khỏi bệnh (có giấy chứng nhận của Sở Y Tế và không quá 6 tháng). 

+ Quý khách được bố trí chỗ ngồi giãn cách trên xe và các điểm tham quan, ăn uống... 

+ Vui lòng giữ khoảng cách và đảm bảo nguyên tắc 5K, khử khuẩn trong suốt hành trình. 

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 đăng ký: phí hủy 75% tiền tour. 

● Hủy 20 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 90% tiền tour. 

● Hủy 0-19  ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour 

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 19 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. 

 

 


