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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

YÊN TỬ – DU THUYỀN HẠ LONG - NINH BÌNH – THANH HÓA 
 

-  Thời gian: 07 ngày 06 đêm 

 -  Khởi hành: Ngày 20/02/2022 
 

Ngày 01: TP.HCM – Hải Phòng – Yên Tử 
6h00: Hướng dẫn viên Công ty du lịch Cao Niên đón khách tại cột số 12 - Ga đi nội địa sân bay 
Tân Sơn Nhất làm thủ tục chuyến bay QH1540(8h05 – 10h10) đi Hải Phòng. Đến sân bay Cát Bi 
xe đón Đoàn khởi hành đi Yên Tử Đoàn dùng cơm trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn chinh phục đỉnh núi Yên Tử - Kinh đô phật giáo cách đây hơn 700 năm, 
bằng cáp treo viếng chùa Hoa Yên, chùa Đồng. Nhận phòng, ăn tối nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: Yên Tử - Du Thuyền 5 sao trên Vịnh Hạ Long 
Buổi sáng: Đoàn trả phòng khách sạn, ăn sáng, khởi hành tham quan chùa Ba Vàng - ngôi chùa 
được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa trên núi có tòa chính điện lớn nhất Việt 
Nam. Tiếp tục tham quan Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt – Bãi Cọc Bạch Đằng trong cuộc chiến 
đánh tan quân Nguyên Mông năm 1288. 
10h00: xe đưa Đoàn qua đảo Tuần Châu làm thủ tục lên du thuyền 5 sao La Casta.  
12h00: Đoàn lên du thuyền nhận phòng. Bữa trưa sẽ được phục vụ trên nhà hàng trong khi du 
thuyền đang lướt trên Vịnh Hạ Long - Lan Hạ, Đoàn chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của Vịnh Hạ 
Long. 
 

Buổi chiều: Đoàn trải nghiệm liệu trình spa, thư giãn trên sundesk, bể bơi ngoài trời hoặc khám 
phá khu vực Ba Trái Đào, khu đầm phá tự nhiên thuộc vịnh Lan Hạ và trải nghiệm chèo thuyền 
Kayak. Đoàn tự do giải trí, ngắm hoàng hôn trên du thuyền tại bể bơi ngoài trời và thưởng thức trà 
chiều, trái cây tươi. 19h00: Đoàn ăn tối trên du thuyền. 
Buổi tối: Đoàn có thể tham gia chương trình câu mực đêm hoặc thư giãn trên sundesk, thưởng 
thức ly rượu vang tại quầy bar du thuyền. Nghỉ đêm trên du thuyền. 
 

Ngày 03: Hạ Long – Ninh Bình 
Buổi sáng: Đoàn ngắm bình minh trên vịnh Hạ Long, thưởng thức trà cafe và bánh ngọt cùng 
bữa sáng nhẹ trên du thuyền. Đoàn thăm địa danh Ao Ếch, đây chính là địa điểm quay bộ phim 
Kong Skull Island (King Kong) nổi tiếng ở Quảng Ninh năm 2018. Tại đây Quý khách có thể tự do 
chèo Kayak khám phá cảnh quan, hoặc đắm mình trong làn nước trong xanh. Thưởng thức bữa 
trưa tại nhà hàng trong khi du thuyền đang trở về bến tàu.  
11h30: Đoàn lên cano cao tốc trở về cảng Tuần Châu. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành theo quốc lộ 10 đến khu di tích Đền Trần - Nam Định. Đoàn đi lễ  
Chùa Phổ Minh - nơi thờ Phật và vua Trần Nhân Tông, Đền Thiên Trường - thờ bài vị của 14 
đời vua Triều Trần, Phủ Trường Xuân - nơi thờ 14 vị Vua triều Trần – nổi tiếng với xin ấn tài 
lộc đầu năm. Đến Ninh Bình nhận phòng, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 04: Ninh Bình – Tràng An – Hà Nam 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, khởi hành tham quan khu du lịch Tràng An – một Hạ Long trên cạn 
của Ninh Bình, xuống thuyền tham quan quần thể hang động: hang Sáng, hang Tối, hang Ba 
Giọt, hang Nấu rượu đầy huyền bí và hoang sơ,ngắm cảnh núi non, sông nước trong xanh và 
Đảo Đầu Lâu - nơi được các các nhà làm phim Hollywood lựa chọn làm bối cảnh cho tác phẩm 
bom tấn King Kong. Ăn trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi Hà Nam thăm chùa Tam Chúc ngôi chùa lớn nhất thế giới với 
công trình phần trung tâm rộng 44 ha bao gồm các hạng mục: cổng Tam Quan, điện Tam Thế, 
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điện Giáo Chủ, điện Quan Âm, tháp Phật Ngọc. Tiếp tục thăm quan vườn cột kinh khổng lổ 
với 1000 cột đá, mỗi cột cao 12m nặng 200 tấn làm từ đá xanh, đây sẽ là vườn kinh ấn tượng 
lớn nhất thế giới với hàng ngàn bài kinh đặc sắc. Ăn tối, nghỉ đêm tại Ninh Bình. 
 

Ngày 05: Ninh Bình – Thanh Hóa 
Buổi sáng: Đoàn trả phòng, ăn sáng tại khách sạn, khởi hành thăm quan Chùa Bái Đính – một 
công trình kiến trúc tiêu biểu với 500 pho tượng La Hán. Đặc biệt trong chùa có hai quả chuông 
lớn nhất Đông Nam Á, nặng 27 tấn và 36 tấn, được đặt trong tháp chuông 24 mái, 3 tầng, tượng 
Phật Di Lặc, tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, tượng Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam. Tiếp tục thăm 
quan nhà thờ đá Phát Diệm - một quần thể nhà thờ bằng đá lớn nhất cả nước. Ăn trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành Thanh Hóa thăm quan Thành Nhà Hồ, nơi ghi lại dấu tích của một 
triều đại tồn tại trong 9 năm, đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới nhận phòng ăn 
tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 06: Thanh Hóa – Tp.HCM 
Buồi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, trả phòng, khởi hành đi Lam Kinh tham quan Khu Di 
tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Nơi đây là quê hương đất tổ nhà Lê – nơi sinh ra 
anh hùng dân tộc Lê Lợi. Tiếp tục thăm quan Suối Cá Thần Cẩm Lương, Đoàn sẽ được ngắm 
hàng nghìn chú cá kì lạ với những hình thù rất đẹp: lớp vảy phía trên lưng màu sẫm, có chấm đỏ, 
môi phớt hồng… và được nghe những câu chuyện kì bí về suối cá thần. Ăn trưa. 
 

Buổi chiều: Xe đưa Đoàn ra sân bay Thanh Hóa làm thủ tục chuyến QH1173 (16h20-18h20) bay 
về TpHCM. Đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình tham quan. 
 

(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 9.900.000 VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm: 
- Vé may bay khứ hồi: Sài Gòn – Hải Phòng/Thanh Hóa – Sài Gòn. 
- Xe đời mới phục vụ theo chương trình. 
- Vé vào cổng tham quan theo chương trình. 
- Vé Cáp treo Yên Tử (02 chặn): 400.000đ/khách. 
- Du thuyền 5 sao tham quan Vịnh Hạ Long, Tàu tham quan Tràng An. 
- Ăn theo chương trình: 5 buổi sáng và 12 buổi chính. 
- Lưu trú: khách sạn tiêu chuần 3 sao và 01 đêm trên tàu 5 sao. 
- Hướng dẫn viên du lịch phục vụ suốt tuyến.  
- Nón du lịch. Nước tinh khiết  01 chai 0.5 lít/ khách/ ngày. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
 

Giá tour không bao gồm:  
 - Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 
 - Phụ thu phòng đơn: 2.100.000đ/khách (với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dưới 02 tuổi: 10% giá tour(vé máy bay,ăn ngủ chung với người lớn). 
- Trẻ em từ 02 – dưới 05 tuổi : 50% giá tour (có vé máy bay, ghế ngồi trên xe, xuất ăn, tham quan) 
- Trẻ em từ 05 – dưới 12 tuổi: 70% giá tour(có vé máy bay, ghế ngồi trên xe, suất ăn, tham quan) 
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
 

Ghi chú: Khi tham gia chương trình tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ. Giấy tờ tùy thân 
(CMND hoặc Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em. 
 

 
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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