
 

 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH VITM 2022 
HÀ NỘI  - CÁT BÀ  - HÀ NỘI 

Thời gian: 3 ngày/2 đêm-  Phương tiện :Ô tô 
Khởi hành thứ 3 hàng tuần 

 
Ngày 01 HÀ NỘI – HẢI PHÒNG - CÁT BÀ …>T>C 

 Xe và HDV của VTTC Travel đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi 
hành cho chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Cát Bà.  
Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng trên đường di chuyển ( Chi phí tự 
túc ). Sau bữa sáng, đoàn tiếp tục hành trình tham quan trên đường 
cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi Cát Bà. 
Tới thị trấn Cát Bà, Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng,  
Sau bữa trưa, Đoàn nhận phòng nghỉ ngơi. 
Buổi chiều, Quý khách tự do tham quan hoặc tắm biển.  
Qúy khách dùng cơm tối, Sau bữa tối, Quý khách tự do tham quan 
khám phá thị trấn Cát Bà về đêm. 
Nghỉ đêm tại khách sạn tiêu chuẩn 3 sao Cát Bà.  

 

 

 

Ngày 02 CÁT BÀ – VỊNH LAN HẠ S>T>C 
 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn.  

Sau bữa sáng, Qúy khách lên xe di chuyển đến bến tàu, lên tàu đi 
tham quan: 

• Vịnh Lan Hạ: Với hơn 400 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, 
tạo thành một khung cảnh khổng lồ, uy nghiêm và 
hùng vĩ. Điều đặc biệt các hòn đảo trên vịnh Lan Hạ dù 
là hòn đảo bé xíu nhất cũng đều có cây xanh mọc lên 
với những thảm thực vật phủ kín.Vịnh Lan Hạ có tới 
139 bãi cát vàng nhỏ nhắn, xinh xắn và hoang vắng 
như những “eo biển xanh” mời gọi mọi du khách khắp 
mọi miền đến khám phá. 

• Đảo Khỉ: Do trên đảo có hơn 20 con khỉ được lực lượng 
kiểm thả về sinh sống tại đây. 

Quý khách di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi, dùng cơm trưa tại nhà 
hàng và tự do tham quan, hoặc tắm biển tại bãi tắm: Cát Cò 1, Cát 
Cò 2, Cát Cò 3... 
Sau bữa tối tại nhà hàng, tự do khám phá  khu du lịch về đêm.  
Nghỉ đêm tại khách sạn tiêu chuẩn 3 sao Cát Bà. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Ngày 03 CÁT BÀ – HÀ NỘI S>T>… 
 Quý khách ăn sáng và tự do tham quan Cát Bà hoặc đi chợ mua sắm 

đặc sản địa phương. Đến giờ hẹn, làm thủ tục trả phòng khách sạn. 
Đoàn di chuyển đi ăn trưa tại nhà hàng. 
Sau bữa trưa, xe đón đoàn di chuyển về Hà Nội.  
Về đến Hà Nội - Kết thúc chương trình, xe và HDV VTTC travel 
chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong những hành trình tiếp theo. 

 

 

GIÁ TRỌN GÓI CHO 01 KHÁCH: 2.270.000 VNĐ 
Giá bao 

gồm: 
- Xe phục vụ đoàn theo chương trình. 
- Khách sạn tiêu chuẩn 3*, ngủ 2 khách/ phòng. Trường hợp lẻ nam/ nữ vui lòng ngủ 3 khách/ 

phòng. 
- Các bữa ăn theo chương trình 
- HDV có thẻ do tổng cục Du lịch cấp, có kinh nghiệm, phục vụ suốt  theo chương trình 
- Bảo hiểm du lịch theo quy định của hãng bảo hiểm 
- Vé thắng cảnh có trong chương trình (Vé vào cửa lần thứ nhất) 
- Quà tặng: Mũ VTTC 
- Phí tổ chức và phục vụ của VTTC  

Không bao 
gồm: 

- Chi phí cá nhân, đồ uống, tiền điện thoại, giặt là... chi phí không bao gồm trong chương trình.  
Phụ thu phòng đơn. 

- Chi phí Test nhanh 
- Thuế VAT theo quy định 

Chính sách 
trẻ em 

- Căn cứ trên giấy khai sinh tính tới ngày khởi hành 
- Trẻ em từ 0- dưới 6 tuổi : miễn phí (được miễn phí 1 trẻ dưới 6 tuổi)(bố mẹ tự lo mọi chi phí cho 

trẻ, không chiếm chỗ trên xe) 
- Trẻ em từ 6 - dưới 10 tuổi :  75% người lớn ( ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải 

ngủ chung giường với bố mẹ),  02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu chuẩn giường ngủ riêng. 
- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên : tính như người lớn 

Lưu ý  - Qúy khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt 
thông thường 

- Chương trình trên có thể thay đổi về thời gian và lịch trình, nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan 
như trên 

- 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 
- Trường hợp khách đi lẻ một mình mà chúng tôi không thể bố trí người ngủ ghép cùng với người 

khác đi lẻ thì bắt buộc phải chịu phí ngủ riêng bằng 50% mức giá phòng/đêm trong suốt chương 
trình tour. 

- Khi kết thúc tour, chúng tôi sẽ trả khách tại một điểm duy nhất là Nhà hát lớn Hà Nội. Quý 
khách vui lòng tự bắt taxi về khách sạn hoặc nơi ở của mình. 

- 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 và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.Các bữa ăn gồm các món ăn Việt 
Nam Du khách có những yêu cầu đặc biệt về thực đơn, dị ứng thực phẩm hay chế độ ăn riêng 



 

 

xin vui lòng thông báo trước chuyến đi. 
- Du khách có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân: tên đầy đủ, ngày sinh, 

quốc tịch, giới tính, số CMT hoặc hộ chiếu trước chuyến đi. Khách sạn có thể từ chối du khách 
lên check in nếu không xuất trình được CMT / CCCD  

VTTC - ĐỒNG HÀNH TIN CẬY – NỐI TIẾP THÀNH CÔNG 


