
 

DU LỊCH MIỀN BẮC: CITY HÀ NỘI – HẠ LONG – BÁI ĐÍNH – 

TRÀNG AN - HCM 
Thời gian: 4 ngày 3 đêm 

Ngày khởi hành: hàng ngày 

 
NGÀY 1: HCM - City Hà Nội ( Ăn Trưa, tối) 

 4h30: Quý khách có mặt tại sân bay TSN, Trưởng đoàn làm thủ tục check in đáp chuyến bay 

lúc 6h000 Hà Nội. Tới sân bay Nội Bài lúc 08h00, xe đưa Quý khách về TP.Hà Nội 

 Quý khách tham quan chùa Trấn Quốc được xây dựng cách đây 1000 năm. 

 Quý khách thăm khu di tích Hồ Chí Minh( bên ngoài lăng CHủ Tịch HCM, nhà sàn, ao cá, 

chùa Một Cột, Bảo Tàng Hồ Chí Minh. (Lăng bác thứ 2, 6 đóng cửa, hoặc rơi vào giao đoạn 

tu bổ định kỳ, nên sẽ không đươc̣ vào lăng vào những ngày này) 

 Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long - Đông 

Kinh và tỉnh thành Hà Nội bắt đầu từ thời kì tiền Thăng Long (An Nam đô hộ phủ thế kỷ 

VII) qua thời Đinh - Tiền Lê, phát triển mạnh dưới thời Lý, Trần, Lê và thành Hà Nội dưới 

triều Nguyễn. Đây là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai 

đoạn lịch sử và trở thành một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di 

tích Việt Nam. 

 Quý khách sẽ ăn trưa, về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

 Chùa Trấn Quốc, Chùa Trấn Quốc nằm trên một hòn đảo phía Đông của Hồ Tây (quận Tây 

Hồ). Chùa có lịch sử gần 1500 năm, được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long - Hà Nội. Kiến 

trúc chùa có sự kết hợp hài hoà giữa tính uy nghiêm, cổ kính với cảnh quan thanh nhã giữa 

nền tĩnh lặng của một hồ nước mênh mang. Là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng 

Long vào thời nhà Lý và nhà Trần. 

 Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi được coi là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam. Đó là một 

kiến trúc cổ, được xây dựng với quy mô khá lớn được xây dựng từ tháng 10 năm 1073 và tồn 

tại cho đến ngày nay. Văn Miếu được xây dựng để thờ Khổng Tử, người sáng lập của Nho 

giáo và Chu Văn An - Hiệu trưởng của Quốc Tử Giám - đại diện cho triết lý đạo đức cao của 

giáo dục Việt Nam. 

 Hồ Hoàn Kiếm huyền thoại và đền Ngọc Sơn thờ thánh Văn Xương và Trần Hưng Đạo - vị 

tướng nổi danh trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Chúng ta có thể tìm hiểu về kiến trúc của 

Việt Nam và Pháp xung quanh hồ. 

 Kết thúc buổi chiều, Quý khách có thể ngồi xích lô (tự túc chi phí) dạo một vòng quanh phố 

Cổ trước khi trở lại khách sạn hoặc đăng ký xem biểu diễn múa rối nước (phí tư ̣túc)... 

 Kết thúc tour city, xe đưa Quý khách về khách sạn, Quý khách nghỉ ngơi tại khách sạn.  

 
 

 

 
 

 
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 

 

Văn phòng Hồ Chí Minh 

ĐC: 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 

ĐT: 19002258/  028.6271 9393 

Email: hcm@saigontours.asia            

Website: www.saigontours.asia 

Văn phòng Hà Nội: ĐC: 44 Nguyễn Viết Xuân, 

P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân 

ĐT: 1900 2258/ 024 22121358 

Email: hanoi@saigontours.asia 

Website: www.saigontours.asia 

 



Ngày 2: Hà Nội – Bái Đính (ăn sáng, trưa, tối) 

 07h00: Ăn sáng tại khách sạn.  

 7h30: Xe và HDV đón quý khách tại khách sạn và khởi hành đi Chùa Bái Đính, Khu 

Tràng An (cách Hà Nôị 120km về phía nam). 

 10h30: Đoàn đến nơi cầu lễ phật tại Chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, ngôi 

chùa này đã sớm nổi tiếng với nhiều kỷ lục: Khuôn viên cả khu chùa Bái Đính có diện 

tích 107ha, trong đó, Điện thờ Tam Thế và Pháp Chủ rộng hàng ngàn mét vuông; tại ngôi 

chùa này có tượng Phật Tổ Như Lai bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á nặng 100 tấn và ba 

pho tượng Tam Thế, mỗi pho nặng 50 tấn... 

 12h30: Quý khách về nhà hàng nghỉ ngơi ăn trưa, thưởng thức món ăn đăc̣ sản. 

 13h30: Xe đưa quý khách ra bến, lên thuyền đi dọc theo suối thăm khu du lịch Tràng An 

- nơi những dải đá vôi, thung lũng và những sông ngòi đan xen tạo nên một không gian 

huyền ảo, kỳ bí. Quý khách ngồi trên thuyền tham quan các hang động với những hình 

thù nhũ đá rất đặc sắc như: Hang tối, hang sáng, hang nấu rượu, hang sính, hang si, hang 

ba giọt, hang địa linh…Khung cảnh hùng vi,̃ tráng lê ̣đươc̣ ví như Ha ̣Long trên caṇ. 

 Quý khách lên xe trở về Hà Nội 

 Ăn tối, nghỉ đêm tại Hà Nội 

 
 

NGÀY 3: HẠ LONG  (Ăn sáng, trưa, tối)  
 7h45 – 8h30 : Ăn sáng, trả phòng, Quý khách khởi hành đi Hạ Long. Sau 4h trên xe, quý 

khách sẽ đến Hạ Long,  

 12h30:  Qúy khách lên tàu được phi hành đòan chào đón bằng ly nước mát. 

 13h00:  Qúy khách nhận phòng ăn trưa thưởng thức những món hải sản ngon nhất của 

Vịnh cùng thời gian này thì tàu đưa quý khách tham quan cảnh Vịnh. Sau đó đi thăm 

hang Sửng sốt - nơi thiên nhiên ban tặng cho vịnh những nhũ đá tuyệt vời mà bạn chỉ có 

thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó khi tham quan trục tiếp nơi này, sau đó quý khách quay 

trở ra bơi kayak và tắm biển. 

 19h00: Quý khách ăn tối với những món hải sản. Câu mực, hát karaoke và tư do vui chơi 

và ngủ đêm trên tàu 

 
 

 NGÀY 4: HẠ LONG - NỘI BÀI  - HCM  (Ăn sáng, trưa) 

 7h30:  Quý khách ăn sáng và sẽ được nhân viên trên tàu dạy cho quý khách cách trang trí 

món ăn. Sau đó tàu đưa quý khách đi thăm một vòng quanh Vịnh Hạ Long và trở về bến 

Hạ long. 

 12h30: Quý khách lên xe và ăn trưa tại nhà hàng Hạ Long sau đó quay trở về Hà nội. 



 17h30 về tới Hà nội, xe đưa quý khách ra sân bay Nội Bài, đáp chuyến bay về TP.HCM 

Chia tay. Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại Đoàn trong chuyến du lịch  lần sau. 

 
 

Giá tour bao gồm :  
 Xe vận chuyển đời mới có điều hòa 

 1 đêm ngủ tàu và thăm vịnh Hạ Long 

 Ăn theo chương trình.  

 Phí tham quan tại các điểm (vé vào cửa 1 lần) 

 HDV kinh nghiệm nhiệt tình suốt tuyến 

 02 chai nước/khách/ngày 

 Bảo hiểm. 

 Khách sạn 3 sao phổ cổ Hà Nội: 2 người/ phòng (lẻ nam hoặc nữ ở ba) 

 Vé máy bay khứ hồi HCM – Hà Nội – HCM của Vietjet/ jetstar, chưa gồm hành lý ký 

gửi, chỉ gồm 07kg xách tay 

 Xe điện tại Bái Đính, Thuyền đò Tràng An 

 

Giá tour không bao gồm: 
 Thuế VAT 

 Chi phí cá nhân 

 Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe (không bắt buộc) 

 Phụ phí ngủ phòng đơn 
 

Lưu ý: 

 Trẻ em từ 5 - 9 tuổi tính bằng 75% trong giá tour ăn riêng và ngủ cùng bố mẹ 

 Trẻ em từ 9 tuổi trở lên tính bằng giá người lớn 

 Dưới 5 tuổi miễn phí ăn ngủ cùng bố mẹ 

 Vé máy bay của trẻ em theo quy định của hãng hàng không. 

 Chiều về ở sân bay Nội bài về TP.HCM, Saigontours cung cấp code vé, quý khách tự làm thủ tục 

check in 

 Dưới 5 khách Saigontours sẽ ghép từng chặng thành 1 tour liên tuyến, từ 6 khách trở lên 

Saigontours sẽ thiết kế một tour suốt tuyến. 

 Lịch trình tùy thuộc vào nhà tàu, có thể đi từ bến Tuần Châu hoặc Bến Lan Hạ 

 


