
 

 

 

 

 

BẮC NINH – ĐẢO NGỌC CÁT BÀ – BẮC NINH 

Thời Gian: 3 Ngày / 2 Đêm 

Phương Tiện: Ô Tô, Phà 

Tour Code: TCHB05 

 

Đến với Cát Bà bạn không chỉ có cơ hội hòa mình vào làn nước trong xanh, ngắm nhìn những bãi 

biển đẹp mà còn có cơ hội khám phá những hang động hấp dẫn nơi đây cùng hệ thống thực vật đa 

dạng phong phú  sẽ đưa bạn đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

NGÀY 01: BẮC NINH – ĐẢO NGỌC CÁT BÀ (ĂN TRƯA, TỐI) 

05h30: Xe và hướng dẫn viên của Thiên Cầm Travel đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Cát 

Bà. Trên đường đi Quý khách dừng chân nghỉ ngơi và ăn sáng (tự túc) tại Hải Dương 

09h00: Quý khách đến bến phà Gia Luận.  

Quý khách lên phà tiếp tục di chuyển ra đảo Cát Bà. Trên đường đi quý khách có cơ hội ngắm toàn 

cảnh quần thể Vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên thế giới với hơn 1600 hòn đảo lớn nhỏ. 

Đến đảo xe đón quý khách về khách sạn làm thủ tục nhận phòng và nghỉ ngơi. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN CẦM 
Đc: Số 08, ngõ 172/02 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 

Đt: 046.684.6442 – 0944.599.554 * Email: tour@thiencamtravel.vn  
Website: www.thiencamtravel.vn l www.vietnamvisatour.org 

 



 

 

Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, thưởng thức các món ăn hải sản tươi ngon của đảo Cát Bà. 

Chiều: Quý khách tự do tắm biển với các bãi tắm Cát Cò I, Cát Cò II, Cát Cò III, và tham dự các trò 

chơi tại bãi biển. 

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau bữa tối, Quý khách tự do tham quan thị trấn Cát Bà: 

thuê xe đạp đôi dạo quoanh Cát Bà, đi chợ đêm Cát bà, ... 

Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn tại Cát Bà. 

 

NGÀY 02: THAM QUAN ĐẢO CÁT BÀ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

07h00: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. 

Sau bữa sáng, Quý khách tự do tắm biển và thăm quan Pháo Đài Thần Công (chi phí tự túc) - tại 

đây quý khách có thể phóng tầm mắt ra khoảng không rộng lớn phía trước, cảm giác choáng ngợp, 

phiêu lưu cùng không gian và cảnh vật. Nằm ngay dưới chân núi là hai bãi biển đẹp nhất Cát Bà - 

Cát Cò 1 và Cát Cò 2. 

11h30: Quý khách tập trung ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Quý khách tự do vui chơi, tắm biển Cát Cò 

17h00: Quý khách lên tàu quay chở lại bến Bèo. Xe đưa quý khách về khách sạn. 

19h30: Quý khách dùng bữa tối. Sau bữa tối quý khách có thể dạo chơi quanh thị trấn Cát Bà và 

ngắm cảnh biển về đêm.  

Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn tại Cát Bà. 

 

NGÀY 03: CÁT BÀ – BẮC NINH (ĂN SÁNG, TRƯA) 

07h00 Quý khách ăn sáng tại khách sạn.  

Sau bữa sáng: Quý khách tự do tắm biển và đi chợ mua hải sản, mua quà lưu niệm… 

10h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng. 

Tập trung ăn trưa tại nhà hàng 

12h00: Quý khách lên xe ra bến phà lên phà rời đảo Cát Bà về BẮC NINH. 

16h30: Về tới BẮC NINH, xe đưa Quý khách về điểm hẹn ban đầu. 

Kết thúc thúc chương trình. Chia tay và hẹn gặp lại. 

 

 



 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: (vnđ/khách) 

Ngủ 2 khách / phòng 1.799.000 VNĐ 

Ngủ 4 khách / phòng 1.999.000 VNĐ 

 

(áp dụng cho đoàn từ 40 khách trở lên) 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

- Khách sạn tiêu chuẩn (2 – 4 khách/phòng) 

- Mức ăn:  + Ăn chính 5 bữa: 120.000 vnđ/bữa 

                    + Ăn sáng 2 bữa: 30.000 vnđ/bữa 

- Xe ô tô du lịch đời mới, máy lạnh, chất lượng cao phục vụ suốt tuyến.  

- Vé Phà Cát Bà 

- Vé thắng cảnh các điểm tham quan. 

- Bảo hiểm du lịch (Mức đền bù tối đa 20.000.000 VNĐ/ 1 người/ 1 vụ). 

- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình theo. 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

- Ngủ phòng đơn 

- Điện thoại, giặt là và các chi phí khác ngoài chương trình. 

- Hóa đơn VAT 10% 

 

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM: 

- Trẻ em từ 1- 4 tuổi:  không tính giá (cha mẹ tự lo cho bé) 

- Trẻ em từ 5 - 9 tuổi:  Tính 70% giá tour Người Lớn 

- Trẻ em từ 10 tuổi: Giá tour thu như người lớn 
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