
 

 

 

Chƣơng trình du lịch 

CHÙA HƢƠNG - ĐỘNG HƢƠNG TÍCH  
Thời gian: 1 ngày / Phương tiện: Xe ô tô / Khởi hành: Hàng ngày 

 

Điểm nổi bật:  

 Đi đò dọc suối Yến Vĩ chiêm ngưỡng những ngọn núi mang hình thù kỳ vĩ: Sư Tử Phục, 

Núi Mâm Xôi... 

 Thắp hương lễ Phật chùa Thiên Trù. 

 Đi c p treo đến Đ ng  ương T ch th  đ c Phật  uan Thế  m    T t. 

 

SÁNG: HÀ NỘI – CHÙA HƢƠNG 

07h30-08h00: Xe ô tô và hướng dẫn viên đón Quý khách tại điểm hẹn trong phố Cổ và Nhà hát 

lớn.  oàn khởi hành đi Ch   Hƣơng  

10h00:   n   n      n V    e d ng lại quý khách chu ển sang đi thu  n d c su i   n 

V  ch ng  km tới ch   Thi n Tr  (b p của Trời). 

Trên đường đi quý khách vãn cảnh núi non hùng vĩ với 99 ngọn núi tƣợng trƣng cho 99 con 

voi tự   ầu vào nh u hƣớng về cử   ộng với ngụ ý quy về cử  Phật: Núi mâm xôi, núi Con 

Gà  núi L ng…  

  n b n Thiên Trù quý khách thắp hương lễ Phật  tham quan Chùa Thiên Trù. 

TRƢA: DỪNG CHÂN NGHỈ NGƠI (ĂN TRƢA) 

12h00:  n trưa tại nhà hàng. 



 

 

13h00: Hướng dẫn viên làm thủ tục mua vé cáp treo và hướng dẫn Quý khách lên cáp để đ n với 

 ộng Hương Tích. Thời gian đi cáp khoảng 15 phút. 

CHIỀU: ĐỘNG HƢƠNG TÍCH – CHÙA HƢƠNG – HÀ NỘI 

  n nơi  Quý khách vào thăm  ộng Hƣơng T ch, nơi chúa Tr nh   m đ n vãn cảnh động đã t  

ta  đ  năm ch  Hán "N m thi n    nh t  ộng  lên c a động.     là nơi phong cảnh h u t nh  

thờ đ c Phật  u n Th  Âm    T t  

Lưu ý: Nếu có đủ sức khỏe, Quý khách cũng có thể đi bộ liên tục khoảng 1,5 giờ 

đồng hồ để tới Động Hương Tích và quay lại khu vực chùa Thiên Trù (nhưng sẽ 

không có hướng dẫn viên đi cùng). 

15h30: Qua  trở lại b n đ   Quý khách lên đ  trở lại b n Y n Vĩ để lên  e v  Hà Nội.  

18h30: V  đ n Hà nội. K t thúc chương tr nh  chia ta  và hẹn gặp lại quý khách. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM  UAN Ý NGHĨA! 

 Th  tự c c điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng 

vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ n i dung chương trình. 

Gi  tour   o g m: 

● Vận chu ển: Xe du l ch đời mới đời mới đưa đón theo hành tr nh. 

●  n uống: 

o 01 b a trưa menu tại nhà hàng. 

● Vé thắng cảnh tại Chùa Hương +    chùa Hương. 

● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt t nh  thành thạo  chu đáo  u ên suốt tu  n du l ch. 

● Quà tặng: Nước uống trên xe. 

● Bảo hiểm du l ch theo qu  đ nh (có đi u kiện trong phần lưu ý chung) m c tối đa 

 0.000.000đ/1 vụ. 

Không   o g m: 

 Hóa đơn giá tr  gia tăng (VAT). N u quý khách có nhu cầu  uất hóa đơn  công t  du l ch 

sẽ phụ thu thêm 10% trên giá tour. 



 

 

  ồ uống trong các b a ăn và các chi phí cá nh n khác. 

 Chi phí tham quan ngoài chương tr nh và nh ng khoản không có trong phần bao gồm. 

 Vé c p treo khứ h i: ngƣời lớn (>130cm): 180 000 , trẻ em (110cm - 130cm): 

120 000 . 

 Tiền tip cho l i xe và hƣớng dẫn vi n: 

o Thông thường đối với du khách Việt Nam: 100.000đ/khách 

o Tip qu  đ nh với khách nước ngoài: tối thiểu 5$/ngà      ngà  = 15$ 

Trẻ em (cần đ c kỹ để nắm rõ v  tiêu chuẩn của trẻ em): 

● Trẻ em t  t  01 - 04 tuổi miễn phí (chi phí phát sinh trên tour gia đ nh t  chi trả). 

● Trẻ em t  05- 09 tuổi tính theo % giá tour. 

● Trẻ em t  10 tuổi trở lên tính như người lớn. 

 uý kh ch cần lƣu ý: 

● Quý khách phải mang theo: giấ  tờ tù  th n hợp pháp (CMND hoặc Passport). 

● Trẻ em dưới 14 tuổi có thể s  dụng giấ  khai sinh bản sao hoặc thẻ căn cước. 

● Trẻ em t  14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chi u. 

● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng  thuốc cảm sốt thông thường hoặc các 

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ đ nh của bác sĩ. 

● Quý khách là người ăn cha  vui l ng mang thêm đồ ăn cha  theo để đảm bảo khẩu v  của 

mình. 

● Bất c  d ch vụ nào trong tour n u Quý khách không s  dụng cũng không được hoàn lại. 

● Hướng dẫn viên có qu  n sắp   p lại th  t  các điểm thăm quan cho phù hợp đi u kiện 

t ng ngà  khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương 

trình. 

● Trường hợp ngà  khởi hành có t  6 khách trở  uống  lái  e có thể kiêm hướng dẫn viên. 

    là nh ng lái  e có nhi u kinh nghiệm  am hiểu tu  n điểm và văn hóa đ a phương. 

 uy  ịnh hủy tour: 

Trư ng hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

N u Vietnam Booking không th c hiện được chu  n du l ch/ d ch vụ  công t  phải báo nga  cho 

khách hàng bi t và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số ti n mà khách hàng đã đóng trong 



 

 

v ng   ngà  kể t  lúc chính th c thông báo hủ  chu  n đi/ d ch vụ du l ch bằng h nh th c ti n 

mặt hoặc chu ển khoản. 

Trư ng hợp hủy bỏ dịch vụ từ  uý kh ch hàng: 

Trong trường hợp không thể ti p tục s  dụng d ch vụ/ tour  Quý khách phải thông báo cho Công 

t  bằng văn bản hoặc email (Không giải qu  t các trường hợp liên hệ chu ển/ hủ  tour qua điện 

thoại).  ồng thời Quý khách vui l ng mang Biên bản đăng ký tour/ d ch vụ & biên lai đóng ti n 

đ n văn ph ng Vietnam Booking để làm thủ tục hủ / chu ển tour. 

● Các trường hợp chu ển/ đổi d ch vụ/ tour: Ct  sẽ căn c   em  ét t nh h nh th c t  để tính 

phí và có m c hỗ trợ Quý khách hàng 

● Trường hợp hủ  d ch vụ/ tour: Quý khách phải ch u chi phí hủ  tour/ d ch vụ theo qu  

đ nh của Vietnam Booking và toàn bộ phí ng n hàng cho việc thanh toán tr c tu  n. 

Ph  hủy  ƣợc quy  ịnh nhƣ s u: 

● Nga  sau khi đặt c c hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngà : phí hủ   0% ti n tour. 

● Hủ  10 ngà  trước ngà  khởi hành: phí hủ  50% ti n tour. 

● Hủ  07 ngà  trước ngà  khởi hành: phí hủ  70% ti n tour 

● Hủ  05 ngà  trước ngà  khởi hành: phí hủ  100% ti n tour 

● Trường hợp quý khách đ n trễ giờ khởi hành được tính là hủ  05 ngà  trước ngà  khởi 

hành. 

● Giai đoạn Lễ/T t: không hoàn  không hủ   không đổi. 

 

Việc huỷ bỏ chu  n đi phải được thông báo tr c ti p với Công t  hoặc qua fa   email  tin nhắn 

và phải được Công t   ác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

Các ngà  đặt c c  thanh toán  huỷ và dời tour: không tính th  07  Chủ Nhật. 

  n ngà  hẹn thanh toán 100% giá tr  tour  n u quý khách không th c hiện thanh toán đúng hạn 

và đúng số ti n   em như quý khách t  ý hủ  tour và mất h t số ti n đặt c c gi  chỗ. 

 (*) Tr ch nhi m củ  kh ch hàng: 

● Khách hàng t  ch u trách nhiệm v  s c khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch  hu  t áp  

tiểu đường   ương khớp…)  bệnh bẩm sinh  bệnh ti m ẩn  bệnh HIV AID   bệnh rối loạn 

tinh thần và thần kinh  phụ n  đang mang thai... là nh ng bệnh không nằm trong phạm vi 

được bảo hiểm. Khi cần thi t Quý khách phải vi t cam k t v  bệnh tật của bản th n khi 

tham gia tour. Bên tổ ch c tour không ch u trách nhiệm đối với nh ng trường hợp Quý 

khách không khai báo bệnh  khai báo không trung th c cũng như các trường hợp nằm 

ngoài phạm vi bảo hiểm du l ch trong tour. 



 

 

● Khách hàng phải t  bảo quản tài sản riêng của m nh trong m i trường hợp và ở tất cả các 

nơi trong suốt chu  n đi. Bên tổ ch c tour không ch u trách nhiệm v  nh ng mất mát v  

ti n bạc  tư trang quý  vé má  ba   và tài sản riêng của khách hàng trong chu  n đi.  

 


