TOUR DU XUÂN NINH BÌNH - THANH HÓA
HẠ LONG - TRÀNG AN - THANH HÓA (260 KM) (Ăn Sáng, Trưa, Chiều)

Xe và H??ng d?n viên Du l?ch Vinacomin - Chi nhánh Qu?ng Ninh ?ón khách t?i ?i?m h?n, Quý
khách ?n sáng t?i Uông Bí.
?n tr?a trên ???ng ?i.
??n khu Ninh Bình, Quý khách ng?i thuy?n tham quan Di s?n thiên nhiên – v?n hóa th? gi?i Tràng
An. Quý khách vào tham quan ??n Trình, qua Hang t?i, Hang Sáng, Hang N?u R??u… dâng h??ng
t?i ??n Tr?n.
Quý khách lên thuy?n v? quay v? b?n. Xe ??a ?oàn v? thành ph? Thanh Hóa, nh?n phòng khách s?n
ngh? ng?i.
Quý khách ?n t?i.
Sau b?a t?i, Quý khách t? do khám phá thành ph? Thanh Hóa v? ?êm. Ngh? ?êm t?i khách s?n trung
tâm thành ph?.

THANH HÓA- SUỐI CÁ THẦN- NINH BÌNH (200 Km) (Ăn Sáng,Trưa, Chiều)

6h30 - 9h30: Tr? phòng, ?n sáng. xe ??a ?oàn hành trình ?i su?i cá th?n C?m L??ng – C?m Th?y
(100km). Trên ???ng ?i, Quý khách d?ng chân tham quan Thành nhà H? - Di s?n v?n hóa th? gi?i.
??n C?m Th?y, Quý khách tham quan su?i cá th?n v?i hàng ngàn con cá và nh?ng câu chuy?n bí ?n.
11h30: ?n tr?a. Xe ??a ?oàn v? thành ph? Ninh Bình (100km) nh?n phòng khách s?n.
18h30: ?n t?i. Bu?i t?i t? do khám phá thành ph? Ninh Bình v? ?êm. Ngh? ?êm t?i khách s?n trung
tâm thành ph?.
CHÙA BÁI ĐÍNH - HẠ LONG (200 KM ) (Ăn Sáng, Trưa)

7h00: Quý khách tr? phòng, ?n sáng, Xe ??a ?oàn ?i tham quan Chùa Bái ?ính – Ngôi chùa c?a n?ng
k? l?c Vi?t Nam. Quý khách ng?i xe ?i?n vào tham quan C?ng Tam Quan, Tháp Chuông, Hành
lang 500 v? La Hán, ?i?n Quan Th? Âm, ?i?n Thích Ca Mâu Ni, ?i?n Tam Th?, Quý khách tham

quan Bái ?ính C? T?….
11h30: Xe ?ón ?oàn v? nhà hàng ?n tr?a.
13h30: Xe ??a ?oàn v? Qu?ng Ninh. V? ??n H? Long - chia tay ?oàn k?t thúc ch??ng trình.
(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

Giá bao gồm các dịch vụ:
Xe máy lạnh, đời mới đưa đón
Khách sạn tiêu chuẩn 3*, nghỉ 02 khách/phòng.
Mức ăn gồm: 05 bữa chính x 150.000VNĐ/khách + 03 bữa phụ x 40.000VNĐ/khách
Vé thắng cảnh vào cửa 01 lần có trong chương trình
Nước uống, khăn lạnh trên xe
Bảo hiểm Du Lịch theo quy định của Tổng cục du lịch.
Hướng dẫn viên suốt tuyến chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo
Quà tặng: Mũ du lịch
Không bao gồm:
Chi phí phòng đơn, đồ uống, giặt là trong phòng…
Thuế VAT và các chi phí phát sinh khác.
Giá quy định cho trẻ em đi kèm:
Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí (bố mẹ tự chăm sóc bé, ngủ chung giường với bố mẹ). Mỗi bố mẹ chỉ được kèm 01 bé MP, bé
thứ hai phải đóng 50% dịch vụ.
Trẻ em từ 5 tuổi đến 9 tuổi: 70% giá dịch vụ người lớn (ngủ chung giường với bố mẹ, suất ăn riêng)
Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: 100% giá dịch vụ người lớn.

Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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