
 
 

 

TOUR DU LỊCH TẾT 2020 

HÀ NỘI – ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY – CÔ TÂN AN – ĐỀN MẪU LÀO CAI 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Thời gian: 01 ngày 

Khởi hành: Mùng 02,04,08,09 & 15, 16 Tháng Giêng Canh Tý 2020 

Phương tiện: Xe ôtô 

 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH TOUR: 

   

 

 

     
05h00 Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón quý khách tại Nhà Hát Lớn. 

Đến giờ hẹn, Quý khách lên xe khởi hành đi Bảo Yên – Lào Cai. Trên đường đi, đoàn giao lưu cùng HDV và nhận phong 

bao mừng tuổi đầu năm từ Vietnam Booking. Quý khách dừng chân nghỉ ngơi và ăn sáng (chi phí tự túc). 

Đến Bảo Hà, quý khách lên đền làm lễ dâng hương tại
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 Đền Bảo Hà thờ Thần vệ quốc Hoàng Bảy  – Anh hùng vùng sơn cước có công đánh đuổi giặc phương Bắc. 

 Đền Cô Tân An  – thờ bà Nguyễn Hoàng Bà Xa, người có công cùng cha là "Thần vệ quốc Hoàng Bảy" đánh 

giặc, bảo vệ biên cương Tổ quốc. 

Sau khi tham quan và làm lễ viếng xong, quý khách lên xe khởi hành đi Lào Cai. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa, nghỉ ngơi tại nhà hàng ở TP Lào Cai. 

 

 

 

   
Đến giờ hẹn, quý khách lên xe khởi hành đi tham quan: Đền Mẫu Lào Cai là nơi thờ đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh công 

chúa, người vì dân vì nước, một lòng cứu giúp dân nghèo, phù trợ cho triều đình chống lại giặc ngoại xâm, bảo vệ vùng 

biên ải thiêng liêng của đất nước. 

Sau khi tham quan, dâng lễ đầu năm, đoàn lên xe khởi hành về Hà Nội. 

Tối: Đến Hà Nội, xe & HDV đưa quý khách về lại điểm hẹn. Kết thúc chương trình tour du lịch tết hành hương Hà Nội – 

Đền Ông Hoàng Bảy – Cô Tân An – Đền Mẫu Lào Cai 1 ngày. HDV chào tạm biệt & gặp lại quý khách vào những tour 

du lịch giá rẻ tiếp theo. 

LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đủ 

điểm đến tham quan! 

 

II. GIÁ TOUR: 

Khởi hành Giá tour 

 
Người lớn 

(10 tuổi trở lên) 
Trẻ em 

(5-10 tuổi) 

Em bé 
(Dưới 2 tuổi) 

Tết Âm Lịch 2020: 
Mùng 02,04,08,09 & 15, 16 tháng 

giêng 

780.000 VND 590.000 VND Miễn phí 

 

*Giá Tour bao gồm: 

 Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình (16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách 

của mỗi tour). 

 Bữa Ăn: 

 Ăn chính: 01 bữa ăn chính với tiêu chuẩn 120.000 VND/suất. 

 Vé thắng cảnh các điểm có trong chương trình. 

 Hướng dẫn viên thuyết minh tiếng Việt. 

 Nước uống phục vụ trên xe. 

 Bảo hiểm du lịch. 

 Quà tặng: mũ du lịch Vietnam Booking 
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https://www.vietnambooking.com/du-lich
https://www.vietnambooking.com/du-lich


 
 

 

 

*Giá Tour không bao gồm: 

 Chi phí ăn sáng ngày đầu tiên. 

 Hương hoa + tiền lẻ viếng tại các đền chùa… 

 Vui chơi giải trí  cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 

 Tiền típ cho hướng dẫn viên và tài xế. 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch sẽ phụ thu thêm 10% 

trên giá tour. 

Lưu ý: Giá trẻ em chỉ áp dụng khi số lượng trẻ em không chiếm đến 10% số lượng cả đoàn khách 

 

III. QUY ĐỊNH: 

*Quy trình đăng ký Tour: 

- Đợt 01: Quý khách thanh toán 70% giá trị của tour ngay khi đăng kí mua tour. 

- Đợt 02: Quý khách thanh toán 30% giá trị của tour trước lịch khởi hành 03 ngày. 

*Lưu ý: Đối với những tour quý khách đăng kí sát lịch khởi hành từ 03 cho đến 05 ngày, quý khách vui lòng thanh toán 

100% giá trị của tour. 

 

*Điều kiện hủy Tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh 

toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy 

chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc 

email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang 

Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có mức hỗ trợ Quý khách 

hàng thỏa đáng. 



 
 

 

Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy định của Vietnam Booking và toàn 

bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

 

Phí hủy được quy định như sau: 

 Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour. 

 Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 

 Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

 Hủy  05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour . 

 Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 5 ngày trước ngày khởi hành. 

 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công 

ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

 Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 

 

Những Lưu ý khác: 

 Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo quy định. 

 Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách đến trễ. 

 Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMTND hoặc Passport). 

 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. 

 Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày khởi hành cụ 

thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

 Qui định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h. 

 

 

 

Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của 

các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay đổi lộ 

trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những 

thiệt hại phát sinh. 

 

 


