
 

Chương trình du lịch 

TTHHĂĂMM  QQUUAANN  TTHHỦỦ  ĐĐÔÔ  HHÀÀ  NNỘỘII  
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Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của cả nước. Đến Hà Nội, du khách không chỉ tìm hiểu các 

giá trị văn hóa lịch sử và tâm linh mà còn là nơi để chuẩn bị cho những hành trình đến với những địa danh 

du lịch nổi tiếng của miền Bắc như Sapa, Hạ Long, Cát Bà và các tỉnh miền núi Đông Bắc và Tây Bắc. 

Lịch trình chi tiết: 

07h45-08h00: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại khách sạn khu vực phố Cổ và Nhà hát lớn bắt đầu 

cho chuyến thăm quan thủ đô Hà Nội (Hanoi Citytour). Buổi sáng, Quý khách thăm quan với: 

 Khu di tích Hồ Chí Minh, một phức hợp bao gồm: 

 Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi an nghỉ cuối cùng của người cha già dân tộc. 

Lưu ý: vào các ngày thứ 2 và thứ 6 Lăng Bác đóng cửa nên chỉ đứng thăm quan từ bên ngoài. 

 Nhà nhà Bác Hồ, nơi Bác Hồ sống và làm việc trong những năm từ 1958 đến 1969. 

 Chùa Một Cột, một kiến trúc chùa nhỏ được xây dựng trên một trụ cột nằm giữa một hồ nước 

vuông và cũng là một biểu tượng của Hà Nội. 

 Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh là một bảo tàng vào loại lớn nhất của Việt 

Nam. Bảo tàng tập trung chủ yếu vào việc trưng bày những hiện vật, tư liệu về cuộc đời và con 

người Hồ Chí Minh. 

 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. 

Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng. Buổi chiều tiếp tục thăm quan: 

 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. 

 Đền Quán Thánh, Đền có tên chữ là Trấn Vũ Quán. Đền có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028), thờ 

Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị thần được lập đền thờ để trấn giữ bốn cửa ngõ thành 

Thăng Long khi xưa được gọi là Thăng Long tứ trấn. 

 
 

 
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 

 



 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 chi phí) dạo một vòng quanh phố Cổ trước 

khi trở lại khách sạn hoặc đăng ký xem biểu diễn múa rối nước... 

16h30-17h00: Xe đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc tour. Hẹn gặp lại! 

GGIIÁÁ  TTOOUURR::  VVNNDD  //  KKHHÁÁCCHH  
(áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn)  

Bao gồm:  

 Xe ô tô máy lạnh (từ 5 đến 45 chỗ tùy lượng khách) đưa đón theo chương trình 

 01 bữa ăn trưa theo tiêu chuẩn tại nhà hàng 

 Vé vào cửa 01 lần tại tất cả các điểm thăm quan có trong lịch trình 

 Hướng dẫn viên nhiệt tình và kinh nghiệm 

 Bảo hiểm tai nạn du lịch trọn tour (tách biệt và nằm ngoài với các loại bảo hiểm khác như bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự trên xe ô tô, máy bay, tàu thuỷ nếu có, hoặc bảo hiểm theo các loại vé thắng cảnh 

có bao gồm trong tour).  

 Mức đền bù tối đa 30 triệu đồng/người/vụ (áp dụng với khách lẻ ghép đoàn) 

 Mức đền bù tối đa 100 triệu đồng/người/vụ (áp dụng với khách đi tour đoàn riêng) 

Không bao gồm: 

 Hóa đơn thuế GTGT10% 

 Nước uống trên xe ô tô trong quá trình thăm quan 

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

 Các chi phí tham quan ngoài chương trình 

 Tiền típ cho hướng dẫn và lái xe 

 Tiền típ cho lái xe và hướng dẫn viên 

 Thông lệ đối với khách Việt Nam từ 50.000đ/khách 

 Típ quy định với khách nước ngoài: $5/khách 

Chú ý về trang phục: 

 Mang giầy đi bộ hoặc quần áo phù hợp 

 Khi vào thăm Khu di tích Hồ Chí Minh không mặc quần soóc hoặc váy ngắn quá đầu gối 

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

 Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí dịch vụ (bố mẹ tự lo mọi chi phí liên quan, không chiếm chỗ trên xe). 

Hai người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 50% (có tiêu chuẩn nửa suất ăn và 

chỗ ngồi riêng trên xe). Nếu 01 người lớn đi kèm 01 trẻ diện miễn phí thì trẻ này phải mua 50% giá 

tour của người lớn (tiêu chuẩn của trẻ em 50% là có nửa suất ăn và chỗ ngồi riêng trên xe ô tô. 

 Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng) 

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

Những lưu ý chung khác: 

 Quý khách chỉ được mua bảo hiểm khi thoả 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 



 Quý khách đi tour (đặc biệt là các tour liên quan đến tàu thủy, tàu hỏa, máy bay… hoặc các tour đi 

đến các vùng biên giới) phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu). 

Trẻ dưới 14 tuổi tối thiểu phải mang theo giấy khai sinh. Trẻ em từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải có 

Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. 

 Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường 

 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. 

 (*) 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. 

 

 

Itinerary in English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail program 

HHAANNOOII  CCIITTYY  TTOOUURR  
Duration: 1 day / Transport: Car / Departure: daily 

 

 

 

 

 

 

 

Hanoi is located in the Red River Delta, in the center of North Việt Nam, is the capital of the Socialist 

Republic of Việt Nam, the center of culture, politics, economy and trade of the whole country. Throughout 

the thousand years of its eventful history, marked by destruction, wars and natural calamities, Hà Nội still 

preserves many ancient architectural works including the Old Quarter and over 600 pagodas and temples. 



Famous sites include the One Pillar Pagoda (built in 1049), the Temple of Literature (built in 1070), Hà Nội 

Citadel, Hà Nội Opera House, President Hồ Chí Minh's Mausoleum and so on. 

Itinerary of Hanoi Citytour full day: 

07h45-08h00: We’ll pick you up from your hotel take you to visit: 

 Ho Chi Minh Complex, which includes: 

 Ho Chi Minh’s Mausoleum - the final resting place of the beloved national hero, Uncle Ho. 

Note: On Mondays and Fridays, Ho Chi Minh's Mausoleum is closed, so visitors should only 

stand to visit from outside. 

 The president Ho Chi Minh’s stilt house where he lived off and on from 1958 to 1969. 

 You’ll visit the One Pillar Pagoda, which is actually a group of structures that collectively 

make up a pagoda built over the water in the middle of a square lake. 

 The next place to visit is Ho Chi Minh's museum, Ho Chi Minh Museum is one of Vietnam's 

largest museums. The museum focuses mainly on displaying artifacts and documents about Ho 

Chi Minh's life and people. 

 Thang Long Imperial Citadel is a relic complex associated with the history of Thang Long - Dong 

Kinh citadel and Hanoi citadel starting from the pre-Thang Long period (An Nam dynasty ruled the 

7th century) through Dinh - pre-Le period , thriving under the Ly, Tran, Le dynasty and Hanoi 

province under the Nguyen Dynasty. This is a huge architectural work, built by kings during many 

historical periods and becoming one of the most important monuments in the system of Vietnamese 

monuments. 

Noon: You have lunch at the restaurant. In the afternoon, you’ll visit: 

 Tran Quoc Pagoda, which is located on an island to the east of West Lake (Tay Ho district). The 

temple has a history of nearly 1500 years, is considered the oldest in Thang Long - Hanoi. The 

pagoda architecture has a harmonious combination of the majesty and the ancient with the elegant 

landscape among of an immense lake. It was the Buddhist center of Thang Long citadel in the Ly and 

Tran dynasties. 

 Quan Thanh Temple, the temple dating from Ly Thai To (1010 - 1028), worships Huyen Thien 

Tran Vu, is one of the four gods who was set up to keep the four gates of Thang Long citadel called 

Thang Long's four towns. 

 Temple of literature, which was Viet nam’s first university and is dedicated to Confucius.  

 Hoan Kiem Lake - the heart and soul of Hanoi and visit Ngoc Son Temple. 

16h30-17h00: Take the car come back your hotel. Finish unforgettable full day Hanoi Sightseeing!  
  

PPRRIICCEE::    //  AA  PPEERRSSOONN  
 

Included:  

 AC Transportation from 5 to 45 seats car depend on quantity of group 

 English speaking guide 

 Lunch 

 Entrance fees 

Excluded:  

 Drinks 

 Visa 

 Personal expenses 

 Insurance 

 Cyclo or Water Puppet Show Ticket costs 6$/person 

 Tips & gratuities, at least $5/person 

What to bring: 



 A hat & sunscreen 

 ppropriate clothing for the season 

 Comfortable walking shoes/ clothes 

 If you're going to see Ho Chi Minh's Mausoleum, you should not wear shorts 


