
CÁC SẢN PHẨM, CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HẤP DẪN  

CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(02/9/1945 - 02/9/2020) 

 

I. Các chương trình tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Tham quan Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc Hop on 

– Hop off của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on – Hop off  Việt Nam với giá chỉ 

99.000VND/khách/24h cho trẻ em từ 6-11 tuổi và 149.000VND/khách/24h cho 

người lớn với nhiều dịch vụ tiện ích trên xe cho từng du khách như bộ hồ sơ 

chuyến đi, tai nghe đa ngôn ngữ… Chương trình diễn ra đến hết tháng 12/2020. 

2. Saigon Boat Tour: Du ngoạn bằng thuyền chèo trên kênh Nhiêu Lộc – Thị 

Nghè thưởng thức giai điệu kèn Harmonica và giao lưu Đờn Ca Tài Tử, thả hoa 

đăng cầu nguyện trong chuyến du ngoạn. Chương trình "Ngắm hoàng hôn" (từ 

17:00 – 19:00) hoặc "Ngắm Sài Gòn về đêm" (19:00 – 21:15) trên Du thuyền 

Indochina Junk với giá vé áp dụng giảm 50% trong thời gian dịch Covid-19, 

bao gồm vé đi Du thuyền Indochina Junk, bảo hiểm, 1phaafn nước uống (cà phê, 

nước ngọt, bia…) và đồ ăn nhẹ với giá chỉ 100.000VND/khách, Giá trẻ em: 

50.000VND với bé từ 6 đến 9 tuổi, miễn vé bé dưới 6 tuổi (Không có ăn uống). 

3. Tham quan tòa nhà Skydeck - Bitexco giảm giá 50% chỉ trong ngày 2/9 (vé 

người lớn 200.000VND/vé, giảm còn 100.000VND/vé; người già trên 65 tuổi và 

trẻ em 4-12 tuổi: 130.000VND/vé, giảm còn 65.000VND/vé).  

4. Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác 

– Cần Giờ: khuyến mại giảm giá 30% vé vào cổng cho các ban ngành, đoàn thể 

đến tham quan theo đoàn có giấy giới thiệu với số lượng khách từ 10 người trở 

lên. 

5. Trọn gói nghỉ dưỡng 1 ngày tại khách sạn Nikko 5 sao từ 9h sáng đến 6h 

chiều tối đa cho 2 người lớn và 2 trẻ em, bao gồm bữa trưa Dim Sum All-You-

Can-Eat hấp dẫn (T3-T7) hoặc Buffet Trưa Dim Sum (CN) (một lần cho mỗi gói) 

cho 02 người, giảm 20% các liệu trình tại Ren Spa, Thời hạn: từ 25/8 – 25/9 năm 

2020, với giá từ 3.700.000VND. 

6. Khách sạn Grand 5 sao: 

- Một đêm trải nghiệm tại khách sạn Grand Saigon cùng thư giãn với dịch 

vụ spa tại khách sạn với giá chỉ 2.590.000VND dành cho 2 khách. 

- Một đêm trải nghiệm tại khách sạn Grand Saigon và tận hưởng bữa ăn 

trưa hoặc ăn tối tại nhà hàng mang đậm kiến trúc Pháp với giá chỉ 2.690.000VND 

dành cho 2 khách. 



- Một đêm trải nghiệm tại khách sạn Grand Saigon, thưởng thức bữa ăn 

trưa hoặc tối tại nhà hàng và thư giãn với dịch vụ spa với giá chỉ 3.590.000VND 

dành cho 2 khách. 

- Ngoài ra, khách sạn Grand Saigon mang đến cho quý khách tận hưởng 

một đêm nghỉ dưỡng với giá ưu đãi chỉ từ 1.750.000VND dành cho hai khách lưu 

trú. Không chỉ là điểm cho du khách dừng chân mà còn là nơi thưởng thức các 

món ăn đặc sắc tại Rooftop Grand Lounge từ trên cao có thể ngắm trọn vẻ đẹp 

thành phố về đêm và sông Sài Gòn. 

7. Khuyến mãi giảm 50% giá phòng ở tòa nhà cao chọc trời Vinpearl Luxury 

Landmark 81, bao gồm phòng khách thượng hạng với tầm nhìn tuyệt đẹp toàn 

cảnh thành phố, sông Sài Gòn và công viên Vinhomes Central Park, miễn phí 

tham gia lớp học làm bánh trung thu tại Pearl Club tầng 71 từ 15:00 – 15:30 ngày 

02/9/2020, miễn phí trả phòng trễ tới 18:00, tặng voucher massage trị giá 

200.000VND/khách, nhận ngay ưu đãi 20% cho các chương trình ẩm thực đặc 

sắc trong ngày Quốc khánh 02/9 như Bữa xế đỉnh cao mừng Tết Độc lập, Tiệc trà 

Ước vọng hòa bình, bữa tối Trên đỉnh phồn hoa tại nhà hàng Oriental Pearl tầng 

66 với giá chỉ 1.350.000VND/người/đêm trong 2 ngày 01-02/9/2020. 

8. Khám phá Sài Gòn hoa lệ và sôi động này cùng các dịch vụ đẳng cấp tại Khách 

sạn The Odys Boutique với giá cực ưu đãi chỉ 800.000VND++ một đêm cho 

hạng phòng Superior dành cho 2 người với thật nhiều ưu đãi đi kèm: 

• Bữa sáng và trưa trễ cho 2 người “Holiday Brunch” gọi món thỏa 

thích trong khung giờ từ 06:30 đến 15:00 và thưởng thức thực đơn đặc biệt của 

chương trình trong vòng 3 tiếng cho 2 người. 

• Nhận phòng sớm trả phòng trễ (*). 

• Miễn phí nâng cấp hạng phòng (*). 

• Ưu đãi ngay 20 phút cho dịch vụ xoa bóp nhấn huyệt thư giãn cổ vai 

gáy tại Nụ Spa. 

.• Miễn phí một chai bia úp ngược kèm món ăn nhẹ ngắm hoàng hôn 

tại Búp Sky Lounge & Restaurant từ 16:00 – 19:00. 

• Miễn phí tour đi bộ 2 giờ khám phá văn hóa Việt – Hoa – Ấn (**). 

• Sử dụng phòng thể hình miễn phí. 

• Tặng thức uống miễn phí khi check-in. 

• Tặng ngay một combo đồ uống cho mỗi nhóm 4 khách đặt bàn ăn 

tối tại nhà hàng Búp Sky Lounge & Restaurant. 

• Miễn phí hủy đặt phòng. Giá phòng đã bao gồm các loại thuế. 

• Thời gian đặt phòng và lưu trú từ 28/8 đến hết ngày 30/9. 

• Giá trên chưa bao gồm thuế 10% và phí phục vụ 5%. 

https://www.facebook.com/buprestaurant65/?__cft__%5b0%5d=AZVgUfXwEfQvDKDftqpBbmBV58zGSjGNrX4AtM8c5xvDNgKNOW5uqWMTGDSJlck7tHX1qJGMMapAUHizctmR4kUYmmnJGdA1zTA0cW0qB4xb-wkH-iMGX_K5uMAJzo6dDisuhBuxSHlBfcB6RwF6uxuioJD-JetDpKTK28Rx6neGaiaQhhytlOtkOjD9Vb3NHY4&__tn__=kK-R


(*) Tuỳ theo tình hình thực tế của khách sạn. 

(**) Dành cho nhóm khách từ 10 ngưởi trở lên. 

9. Buffet chay tại Khách sạn Liberty Central Saigon Centre với giá 

299.000VND++/khách. Ưu đãi mua 10 vé tặng 1 vé hoặc giảm 20% khi thanh 

toán bằng thẻ của ngân hàng VCB hoặc SCB. 

10. Chương trình Buffet Hải sản đặc biệt mừng ngày Quốc khánh tại Khách 

sạn Liberty Central Saigon Citypoint với giá 749.000VND/người từ 18:00 – 

22:00. Đặt trước 24h để được giảm 15%. Hotline: 0931.450.009. 

11. Khách sạn Rex 

* Giá phòng chỉ từ 1.500.000VNĐ++/phòng/đêm. 

Áp dụng cho các booking đặt trực tiếp trên website 

www.rexhotelsaigon.com 

Áp dụng giai đoạn từ 25/08/2020 đến 06/09/2020 

* ROOFTOP GARDEN BAR HOA MAI 

Giảm 45% giá nước uống trong thực đơn ( ngoại trừ rượu vang và rượu 

mạnh), áp dụng từ 11h00-23h00, đến ngày 30/09 

Set menu chay  tháng 7 Âm Lịch , Giá 500,000++  / set , áp dụng từ ngày 

19/8-19/9 tại tất cả các nhà hàng .  

* VERTICAL GARDEN 

Giảm 10% cho khách khi gọi món trong thực đơn a la carte (không áp 

dụng cho ăn sáng, combo lunch, combo dinner và lữ hành) .  Áp dụng trong khung 

giờ 11h00 – 21h00 hàng ngày, từ ngày 01/06 -30/9 

Giảm 45% cho combo trưa văn phòng. Áp dụng trong khung giờ 11h00 

– 14h00 hàng ngày , từ ngày 01/06 -30/9 . Giá bán : VND 159,000++   

* SPA, GYM, POOL 

-  Khách in house : giảm 20% cho dịch vụ body & facial từ 60 phút trở 

lên . 

-  Khách walk in : giảm 15% cho dịch vụ body & facial từ 60 phút trở lên 

. 

-  Massage body traditional : 500.000 nett / 60 phút 

12. Khách sạn Park Hyatt:  

* Kỳ nghỉ Staycation giá chỉ 6 triệu đồng / hai khách với các ưu đãi hấp dẫn: 

• Một đêm nghỉ cho hai khách tại phòng tiêu chuẩn King-Bed 

• Miễn phí ăn sáng tại nhà hàng Opera  

• Tặng 1.000.000 VNĐ cho mỗi khách khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại 

khách sạn 



• Miễn phí các mặt hàng không cồn trong minibar 

• Ưu đãi 50% dịch vụ Spa tại Xuân Spa 

• Tặng một chai rượu vang Prosecco khi nhận phòng 

• Miễn phí dịch vụ đưa đón một chiều trong bán kính 6km 

* BUFFET BRUNCH PHONG CÁCH Ý | 12H TRƯA – 15H 

Giữ nguyên những Hương vị trứ danh từ Sunday Brunch, cùng thưởng thức 

bữa tiệc trưa đặc sắc bao gồm hải sản, pasta, thịt nguội và các món tráng miệng 

cùng rượi sâm-panh Veuve Clicquot Yellow Label Brut không giới hạn. Giá từ 

1.490.000 VNĐ/ khách 

* BUFFET TRÀ CHIỀU THE ART OF AFTERNOON TEA | 14H – 17H 

Trải nghiệm trà chiều thanh lịch tại Park Lounge cùng người thân yêu, với 

những món bánh ngọt tinh tế lấy cảm hứng từ trường phái nghệ thuật Dã Thú ấn 

tượng. Giá từ 730.000 VNĐ một khách, bao gồm quầy buffet các món mặn và 

ngọt và thức uống nóng (chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT) 

13. Khách sạn Rạng Đông 

- Phòng Superior (Twin/Double) giá 1.420.000đ giảm còn 570.000đ/phòng/đêm 

-  Phòng Suite (Double + Single) giá 3.190.000đ giảm còn 1.280.000đ/phòng/đêm 

Giá phòng bao gồm ăn sáng, thuế và phí phục vụ 

14. Khách sạn Lotte Sài Gòn 

* Gói nghỉ dưỡng mùa hè: thời gian đặt phòng và thời gian lưu trú đến 

31/10/2020. Phòng Deluxe City View dành cho 1 người: 2.000.000 +++/đêm. 

Phòng Deluxe City View dành cho 1 người gồm bữa ăn sáng: 2.400.000+++/đêm. 

Phòng Deluxe City View dành cho 2 người gồm bữa ăn sáng: 2.650.000+++/đêm 

Dịch vụ bao gồm: miễn phí nước uống khi nhận phòng. Miễn phí wifi tốc 

độ cao. Miễn phí sử dụng hồ bơi và phòng tập thể hình. Miễn phí nước uống tại 

Legend Lounge cho 1 kỳ nghỉ dưỡng. Ưu đãi nhẫn phòng sớm lúc 11:00 và trả 

phòng muộn đến 16h00 (tùy thuộc vào tình trạng phòng) 

Miễn phí nâng hạng phòng lên River View (tùy thuộc vào tình trạng phòng) 

Miễn phí nâng hạng lên Executive cùng với quyền lợi đi kèm áp dụng cho 

khách đặt tối thiểu 3 đêm nghỉ dưỡng. 

Ưu đãi 20% tất cả các dịch vụ spa 

Ưu đãi 10% tất cả các dịch vụ F&B (không bao gồm chương trình khuyến 

mãi) 

* Gói Buffet: áp dụng từ 01.09.2020 - 30.09.2020 



- Thưởng thức tiệc buffet 5 sao không giới hạn và quà tặng đặc biệt từ 

Atrium Café với gói ưu đãi dành cho bữa trưa và bữa tối. Buffet trưa: Từ 4 người: 

1 chai rượu; từ 8 người: 2 set trà cho 4 khách. Buffet tối: từ 4 người : Phiếu spa 

mát-xa toàn thân (60 phút) cho 1 người, từ 8 người: 1 đêm lưu trú Deluxe cho 2 

khách (bao gồm bữa sáng) 

- Buffet trưa (Thứ 5 - Chủ nhật): VND 550,000 ++ / Người lớn (miễn phí 

nước ngọt, cà phê và trà)  

- Buffet Bữa tối (Thứ 5 - Chủ nhật)  

+ VND 990,000 ++ / Người lớn (bao gồm tôm hùm, hải sản, BBQ 

và miễn phí đồ mềm đồ uống, cà phê và trà)  

+ VND 1,320,000 ++/Người lớn (bao gồm tôm hùm, hải sản, BBQ 

và miễn phí bia, rượu, nước ngọt, cà phê và trà) 

(*) Chính sách dành cho trẻ em: 1-3 tuổi được miễn phí & 4-12 tuổi được tính 

1/2 giá ++. Giá chưa bao gồm 5% Phí phục vụ và 10% VAT. Để biết thêm thông 

tin chi tiết hoặc đặt chỗ trước, gọi: 0898 117 989 hoặc e-mail: trang.tr@lotte.net 

15. Đại tiệc “nghêu, sò, ốc, hến” kỉ niệm 75 năm Ngày Quốc Khánh Việt Nam tại  

khách sạn RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON 

Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 25 tháng Tám năm 2020) - Ăn mừng 75 năm ngày 

Quốc Khánh Việt Nam thật đáng nhớ và dành những khoảnh khắc quý giá cùng 

gia đình hoặc những người thân yêu tại Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn 

với đại tiệc buffet thượng hạng không giới hạn từ những món ngon đường phố 

“Nghêu, Sò, Ốc, Hến” được chế biến tài tình, cùng các loại hải sản tươi ngon hấp 

dẫn như tôm hùm, cua, sushi, sashimi nguyên con hoành tráng, bên cạnh những 

món Âu đặc sắc và quầy tráng miệng ngọt ngào. Được tổ chức vào ngày 2, 4 và 

5 tháng 9, đại tiệc ”Nghêu, Sò, Ốc, Hến” sẽ bắt đầu lúc 18:00 tại nhà hàng Việt 

Kitchen, với giá cực ưu đãi chỉ *850.000 VNĐ cho một khách, bao gồm nước 

khoáng và nước ngọt (giá bán thông thường là 1.175.000 VNĐ). Giảm 50% cho 

trẻ em từ 6 đến 11 tuổi và miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

*Ưu đãi này chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT, chỉ áp dụng cho đặt 

bàn trực tuyến và thanh toán trước. Số lượng có hạn! Vui lòng đặt bàn trước để 

được phục vụ tốt nhất. 

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt chỗ trực tuyến, vui lòng liên hệ 

Điện thoại: +8428 3822 0033 (số máy lẻ: 2401) 

Email: lan.nguyen@renaissancehotels.com 

Website: bit.ly/renaissancesaigon 

II. Các chương trình tour: 

1. Saigontourist Group: 

- Phú Quốc – Bãi Sao – Vinwonder, 3 ngày 2 đêm, giá từ 

2.779.000VND/khách. 

mailto:trang.tr@lotte.net


- Phú Quốc, Suối Tranh – Tặng vé cáp treo vượt biển và công viên nước 

Hòn Thơm, 3 ngày 2 đêm, giá từ 3.279.000VND/khách. 

- Côn Đảo – Xưa và nay, 3 ngày 2 đêm, giá từ 6.600.000VND/khách. 

- Làng hoa Sa Đéc – Nhà cổ Huỳnh Lê, 1 ngày, giá từ 

1.079.000VND/khách. 

- Cao Lãnh – Tràm Chim – Làng hoa Sa Đéc, 2 ngày 1 đêm, giá từ 

1.879.000VND/khách. 

- Mỹ Tho – Cần Thơ – Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng,  

- Cái Bè – Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên, 4 ngày 3 đêm, giá 

3.629.000VND/khách. 

- Phan Thiết – Mũi Né – Làng chài xưa, 3 ngày 2 đêm, giá 

2.579.000VND/khách. 

- Nha Trang – Làng chài xưa – Hòn Lao – Dốc Lết – I Resort – Làng Yến 

Mai Sinh,  

- Đà Lạt – Datanla – Đồi chè Cầu Đất – Trang trại Rau và Hoa, 4 ngày 3 

đêm, giá 2.979.000VND/khách. 

Bên cạnh một số tour, Saigontour còn giới thiệu một số Combo Free & Easy 

di chuyển bằng phương tiện riêng dành cho từng nhóm khách/gia đình. 

- Combo xe và 1 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn New Wave 4 sao Vũng 

Tàu, giá từ 1.059.000VND/khách. 

- Combo xe và 2 đêm nghỉ dưỡng tại resort Sài Gòn Mũi Né 4 sao Phan 

Thiết, giá từ 2.739.000VND/khách. 

- Combo xe và 3 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn Yasaka 4 sao Nha Trang, 

giá từ 2.439.000VND/khách. 

- Combo xe và 3 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn Hoàng Minh Châu 3 sao 

Đà Lạt, giá từ 2.339.000VND/khách. 

2. Vietravel: giới thiệu một số Combo du lịch ở Phú Quốc và Vũng Tàu. Đây 

là những nơi nghỉ dưỡng lý tưởng nhất hiện nay. Sự ưu việt của dòng sản phẩm 

này chính là tính linh động, giúp bạn thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ theo sở thích 

mà vẫn lựa chọn các dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý. 

3. Hòa Bình Việt Nam: giới thiệu một số Combo du lịch ở Mũi Né và Đà 

Lạt. 

- Combo về miền nắng ấm – xua tan Covid, 1 đêm nghỉ dưỡng tại Resort 

Seahorse Mũi Né 4 sao, bao gồm bữa sáng + lẩu thả/set menu trưa/tối và tặng 3 

coupon giảm giá dịch vụ tại resort, giá chỉ 775.000VND/khách. 

- Combo TTC Đà Lạt – nghỉ dưỡng trọn gói 4 sao với giá chỉ còn 

250.000VND/khách/đêm. 



4. Lữ hành Fiditour – Vietluxtour: tiếp tục giới thiệu đến khách hàng chùm 

tour mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa độc đáo chào mừng Lễ Cách Mạng Tháng 

Tám và Quốc khánh 2.9.2020: 

- Tour Biệt động Sài Gòn (1/2 ngày), KH: thứ tư, thứ bảy và Chủ nhật hàng 

tuần, giá tour từ 499.000VND/khách (áp dụng đoàn 10 khách). 

- Tour Biệt động Sài Gòn – Đặc công rừng Sác (Cần Giờ) 1 ngày: giá tour: 

799.000VND/khách 

- Tour Từ R đến Biệt động Thành (TP.HCM - Tây Ninh) 2 ngày: giá tour: 

1.990.000VND/khách 

- Tour Vùng đất nghĩa sĩ Cần Đước – Cần Giuộc – Gò Công (1 ngày): giá 

tour: 799.000VND/khách 

5. TST Tourist: ưu tiên triển khai 7 đường tour ngắn ngày, từ 1 – 2 ngày 

bằng đường bộ để phục vụ du khách với tiêu chí tổ chức tour mang tính chọn lọc 

cao, du khách không đi qua và đến từ vùng dịch tể, không nóng sốt và có những 

dấu hiệu COVID-19, ưu tiên khách hàng đã có chứng nhận test COVID-19 âm 

tính. Phương tiện di chuyển của TST tourist đảm bảo nguyên tắc khử trùng, phòng 

dịch. Điểm tham quan chọn lọc, có không gian thoáng, trong lành; các dịch vụ 

nhà hàng vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn phòng dịch. Mỗi 

tour chỉ dưới 30 khách đối với xe 45 chỗ, dưới 20 khách đối với xe 30 chỗ đảm 

bảo khoảng cách an toàn. 

• Saigon Water bus – Bảo tàng áo dài (đi về trong ngày); KH: 2/9; 5/9; 

19/9; Giá tour: 680.000 đ/khách 

• Học làm nông dân, trải nghiệm Khu nông nghiệp công nghệ cao Củ 

Chi (đi về trong ngày); KH: 2/9; 13/9; 27/9; Giá tour: 680.000 đ/khách 

• Khám phá cù lao Tân Phong – Mekong Ecolodge học nghề đan võng 

(đi về trong ngày); KH: 2/9; 13/9; 27/9; Giá tour: 880.000 đ/khách 

• Về Cần Đước thăm xứ Chợ Đào, khám phá pháo đài lớn nhất Đông 

Dương (đi về trong ngày); KH: 2/9; 13/9; 27/9; Giá tour: 880.000 đ/khách  

• Cánh đồng bất tận – Mộc Hoá - Long An (đi về trong ngày) 

KH: 2/9; 5/9; 19/9; Giá tour: 980.000 đ/khách 

• Trải nghiệm vịnh Marina Vũng Tàu – Bảo tàng Vũ khí cổ (đi về 

trong ngày) 

KH: 2/9; 13/9; 27/9; Giá tour: 980.000 đ/khách 

• Cù lao Tân Phong – Homestay Mekong Ecolodge (2 ngày) 

KH: 12/9; 26/9; Giá tour: 1.880.000 đ/khách 

6. Saco:  



- Tour Hành hương núi Bà Đen (TP.HCM – Củ Chi – Tây Ninh), 2 ngày 

1 đêm, KH: Thứ 3, 5, 7 hàng tuần 

- Biển xanh Vũng Tàu, 2 ngày 1 đêm, giá tour: 1.999.000VND/khách. 

- Combo siêu sốc: 1 đêm lưu trú tại khách sạn 5 sao trên Đảo ngọc Phú 

Quốc với giá chỉ 599.000VND/khách. 

- Combo 3 ngày 2 đêm ở khách sạn 5 sao Vinpearl Oasis trên Đảo ngọc 

Phú Quốc, bao gồm vé máy bay, 2 bữa ăn sáng và 3 bữa ăn chính, vé vào khu 

vui chơi VinWonders và Vinpearl Safari với giá từ 3.999.000VND/khách. 

7. Vinagroup:  

- Tour Phú Quốc – thiên đường biển đảo, 3 ngày 2 đêm, KH: 01, 02/9, 

giá tour từ 3.390.000VND/khách. 

- Tour Côn Đảo - vẻ đẹp bí ẩn, 3 ngày 2 đêm, KH: 01, 02/9, giá tour từ 

7.590.000VND/khách. 

- Tour Nha Trang – Thành phố biển xinh đẹp, 3 ngày 3 đêm, KH: 01, 

02/9, giá tour  2.590.000VND/khách. 

- Tour Sapa – Thị trấn sương mù, 4 ngày 3 đêm, KH: 02/9, giá tour  từ 

6.790.000VND/khách 

- Tour Đông Bắc – Hoa nở trên đá, 5 ngày 4 đêm, KH: 01/9, giá tour 

7.488.000VND/khách 

*** 
 


