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Du lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm
5 Ngày - 4 Đêm (T-S-CHN-104)

https://yeudulich.com/tours/t-s-chn-104/du-lich-trung-quoc-truong-gia-gioi-phuong-hoa
ng-co-tran-5-ngay-4-dem.html
Với cảnh sắc đẹp như một bức tranh thủy mặc, Trương Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ
Trấn dễ dàng mê hoặc du khách từ cái nhìn đầu tiên. Chuyến du lịch khởi hành hành
từ Hà Nội sẽ đưa du khách đến tận hưởng không gian mơ mộng của những điểm đến
cuốn hút hàng đầu Trung Quốc này.
Trương Gia Giới là thiên đường du lịch với vô số cảnh đẹp thần tiên. Đến đây, du
khách sẽ chinh phục Thiên Môn Sơn bằng hệ thống cáp treo dài nhất tại một ngọn núi
cao nhất thế giới, tham quan cổng Trời - nơi giao thoa giữa trời và đất với 999 bậc
thang thẳng đứng, đặt chân lên Sạn Đạo Kính - là cây cầu kính cao nhất và dài nhất
trên thế giới.
Dạo quanh Phượng Hoàng Cổ Trấn với lịch sử hơn 1000 năm tuổi, Di sản văn hóa hàng
đầu của tỉnh Hồ Nam, du khách sẽ thăm những thắng cảnh tuyệt đẹp như lầu Miêu
Miêu, Bắc Môn Cổ Thành, lầu Phong Thý Hồng Kiều,... hay ngồi thuyền du ngoạn trên
dòng sông Đà Giang, tận hưởng cảm giác an yên, tự tại như những tao nhân mặc
khách khi xưa.
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Thông tin
Khởi hành từ

Dành cho

Sản phẩm của







Hà Nội

Tất cả mọi người

VietSense Travel

Hàng không

Khách sạn

Size đoàn





15-25

Vietjet Air

4 sao

Người

Quốc gia:

Trung Quốc

Thành phố:

Trương Gia Giới, Hồ Nam, Phượng Hoàng

Hoạt động đặc biệt:

• Chinh phục ngọn núi Thiên Môn Sơn bằng cáp treo
• Tham quan Cổng Trời
• Trải nghiệm bước đi trên cầu kính Vân Thiên Độ cao
nhất thế giới
• Khám phá vẻ đẹp Phượng Hoàng Cổ Trấn

Ngôn ngữ hướng dẫn viên

Tiếng Việt, Tiếng Trung
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Hành trình
Ngày 1: Hà Nội - Trương Gia Giới
Khởi hành tới Trương Gia Giới
Làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc
Nhận phòng khách sạn
Đáp chuyến bay lúc 17h45 tới Trương Gia Giới
Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn, quý khách làm thủ tục đáp chuyến
bay của hãng hàng không Vietjet Air tới Trương Gia Giới, Hồ Nam lúc 17h45. Sau khi
làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay, quý khách về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Sau
đó quý khách tự do dạo chơi phố phường về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn 4* hoặc
tương đương.
Thực đơn
Bữa tối: Tự túc

Ngày 2: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Tham quan Thiên Môn Sơn và Phượng Hoàng Cổ Trấn
Thiên Môn Sơn
Động Thiên Môn
Sạn Đạo Kính
Phượng Hoàng Cổ Trấn
Lầu Phong Thuý Hồng Kiều
Lầu Miêu Miêu
Viện Bảo tàng Cổ thành
Lầu Bắc Môn
Sau bữa sáng, quý khách chinh phục ngọn núi Thiên Môn Sơn nằm trong vườn quốc
gia núi Thiên Môn nổi tiếng với cung đường hiểm trở cùng với hệ thống cáp treo được
tuyên bố trong các ấn phẩm du lịch là "cáp treo dài nhất tại một ngọn núi cao nhất
trên thế giới". Sau đó, quý khách tiếp tục tham quan Động Thiên Môn sau khi chinh
phục 999 bậc thang thẳng đứng, đến với nơi được mệnh danh là điểm giao thoa giữa
trời và đất. Quý khách trải nghiệm di chuyển trên Sạn Đạo Kính con đường bằng kính
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bên vách đá cheo leo - hay còn gọi là cầu kính.
Sau khi ăn trưa, quý khách khởi hành đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tại đây, quý khách
tham quan và chiêm ngưỡng cảnh đẹp tại: Lầu Phong Thuý Hồng Kiều, Lầu Miêu
Miêu, Lầu Bắc Môn, Viện Bảo tàng Cổ thành.
Buổi tối, quý khách ăn tối và tự do khám phá vẻ đẹp lung linh và huyền bí của Phượng
Hoàng Cổ Trấn về đêm.
Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn 4* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 3: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Đồng Nhân
Tham quan Phượng Hoàng Cổ Trấn
Tự do khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn
Tới Đồng Nhân
Miêu Vương Thành
Sau bữa sáng, quý khách tự do khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn với những món ăn
đường phố hay nhâm nhi ly cà phê bên quán nhỏ ven đường với những bản nhạc
mang đậm âm hưởng phong cách Trung Hoa.
Buổi chiều, quý khách tiếp tục khởi hành đi Đồng Nhân, ghé thăm Miêu Vương Thành
- một trong 10 điểm tham quan hấp dẫn nhất Quý Châu. Nơi đây mang đậm bản sắc
của dân tộc Miêu, là chốn thế ngoại đào nguyên nên thơ trữ tình, con người chất phác
thuần hậu, cuộc sống bình dị giản đơn, được tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể của
dân tộc Miêu.
Buổi tối, quý khách tự do tham quan Đồng Nhân. Nghỉ đêm tại khách sạn 4* tiêu
chuẩn địa phương.
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Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 4: Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới
Tham quan Phù Dung Trấn
Phù Dung Trấn
Cửa hàng đậi phụ gạo số 113 (nếu có thời gian)
Cầu treo Ải Trại (chi phí tự túc)
Tới Trương Gia Giới
Cửa hàng thuốc Đông Y
Thưởng thức chương trình "Rạng rỡ Tương Tây" (chi phí tự túc)
Sau bữa sáng, quý khách khởi hành đi Phù Dung Trấn - được mệnh danh là thị trấn
treo lên thác nước, nơi sinh sống của cộng đồng người Thổ Gia gần 2000 năm nay. Đây
vốn là Vương Thôn, nơi Đại Vương của Thổ Gia sinh thời Cổ xưa, Phù Dung Trấn được
đặt tên theo một bộ phim cùng tên. Khi đến Phù Dung Trấn, quý khách sẽ dạo bước
trên đường phố trải đá xanh, ngắm nhìn những nếp nhà sàn, tường khắc hoa khi ẩn
khi hiện, dưới ánh chiều tà, nhà cửa trong thị trấn cổ mộc mạc nằm rải rác đó đây.
Nếu còn thời gian, quý khách có thể đến cửa hàng đậu phụ gạo số 113 để thưởng thức
cảm nhận hương vị hấp dẫn của đặc sản vùng miền. Tiếp tục hành trình, quý khách
tham quan Cầu treo Ải Trại - là cây cầu nối 2 ngọn núi ở miền nam Trung Quốc lập kỷ
lục về độ cao, độ dài và các kỹ thuật xây dựng cầu treo qua hẻm núi hiện đại nhất với
nhịp chính dài 1.146 mét và cao 350m so với mặt đất. Nhìn từ xa, Ải Trại hệt như một
sợi dây treo lơ lửng trên mây (Chi phí tư túc).
Sau bữa trưa, xe đưa quý khách tới Trương Gia Giới. Quý khách sẽ có dịp tới thăm của
hàng thuốc Đông Y, tìm hiểu về y dược Trung Hoa, khám bệnh miễn phí và tận hưởng
ngâm chân thư giãn.
Sau bữa tối, quý khách có thể tự do tham quan Trương Gia Giới hoặc thưởng thức
chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ Tương Tây" (chi phí tự túc). Nghỉ đêm tại khách sạn
4* tiêu chuẩn địa phương.
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Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 5: Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Hà Nội
Tham quan Thiên Môn Sơn và thưởng thức các món đặc sản của Trung Quốc.
Cửa hàng đá quý
Cửa hàng tơ lụa
Phố Khê Bố
Họa viện Quân Thanh
Đáp chuyên bay VJ7867 (22h15) về Hà Nội
Sau bữa sáng, quý khách tham quan cửa hàng ngọc đá quý, cửa hàng tơ lụa để tìm
hiểu về văn hóa Ngọc và văn hóa tơ lụa của Trung Quốc.
Sau khi quý khách dùng bữa tại nhà hàng địa phương. Xe và hướng dẫn viên tiếp tục
đưa quý khách tham quan: Phố Khê Bố - khu phức hợp thương mại nổi tiếng và quy
mô nhất Trương Gia Giới. Khu phố ven sông này tập trung nhiều các quầy Bar, phố ẩm
thực nổi tiếng với các món ăn vặt mang đậm hương vị trung hoa và phố mua sắm
người tộc Tương Tây. Sau đó quý khách tiếp tục tham quan Họa viện Quân Thanh,
chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa được làm từ cát, mảnh đá...vô cùng độc đáo.
Sau bữa tối, quý khách tới sân bay, đáp chuyến bay VJ7867 lúc 22h15 về Hà Nội. Xe
đón quý khách tại sân bay Nội Bài, đưa về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chuyến đi.
Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Dịch vụ
Bao gồm:
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Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Trương Gia Giới, hãng Vietjet Air;
Visa nhập cảnh Trung Quốc 1 lần;
Khách sạn 4 sao, 02 người/phòng (nếu lẻ nam hay nữ ghép phòng ba giường), bao
gồm ăn sáng;
Các bữa ăn theo chương trình;
Vận chuyển bằng xe máy lạnh, đưa đón theo chương trình.
Vé thăm quan theo chương trình;
Trưởng đoàn kinh nghiệm theo suốt tuyến (Áp dụng với đoàn trên 15 khách);
Bảo hiểm du lịch quốc tế theo chương trình (Không áp dụng cho khách hàng trên 70
tuổi).

Không bao gồm:
Ngủ phòng đơn;
Đồ quá cước;
Phí visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài;
Các chi phí cá nhân: điện thoại, bia, nước ngọt, giặt là… và các chi phí cá nhân khác;
Xe vận chuyển ngoài chương trình;
Thuế VAT;
Tiền tips cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương 05USD/khách/ngày.

Điều kiện hoàn hủy
Điều kiện hoàn hủy của Yeudulich.com
Hủy tour miễn phí trong vòng 24h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Đổi tour miễn phí trong vòng 48h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Mọi thông tin chi tiết về hủy tour, đổi tour quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 024
6256 7788.
Hủy tour sau 24h hoặc đổi tour sau 48h kể từ thời điểm đặt cọc, áp dụng điều kiện
hoàn hủy theo công ty lữ hành.
Đối với những tour có ngày khởi hành cách ngày đặt dưới 15 ngày, áp dụng điều
kiện hoàn hủy của công ty lữ hành.

Điều kiện hoàn hủy của công ty lữ hành
Hủy tour trong vòng 20 - 24 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 50% tổng giá trị
tiền tour.
Hủy tour trong vòng 15 - 19 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 70% tổng giá trị
tiền tour.
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Hủy tour trong vòng 02 - 14 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 80% tổng giá trị
tiền tour.
Trường hợp hoãn huỷ tour trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành sẽ chịu phạt 100%
tổng giá trị tiền tour.
Trong quá trình đoàn đi, nếu quý khách nào không sử dụng bất cứ dịch vụ gì thì
cũng không được hoàn lại chi phí dịch vụ đó.

Hồ sơ thị thực
Bao gồm
Thời hạn nộp hồ sơ xin thị thực Trước 15 ngày so với ngày khỏi hành
Trường hợp miễn thị thực Người có giấy phép tái nhập cảnh
Người có thẻ thương mại du lịch APEC - APEC Business Travel Card
Ảnh 2 ảnh 4 x 6 chụp trên nền phông trắng (ảnh chụp trong vòng 3 tháng so với
ngày khởi hành)
Các giấy tờ khác Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng;
Hộ chiếu cũ nếu có.

Điểm tham quan
Thiên Môn Sơn - Tianmen Mountain
Công viên Quốc gia núi Thiên Môn, khu Vĩnh Định, Trương Gia Giới, Trung Quốc
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Thiên Môn Sơn là một ngọn núi nằm trong vườn quốc gia núi Thiên Môn, Trương Gia
Giới, ở tây bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Với cảnh quan tuyệt đẹp hàng năm núi
Thiên Môn thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Đỉnh núi cao nhất ở Thiên
Môn Sơn có độ cao là 1518,6 m, đây cũng là đỉnh núi cao nhất ở Trương Gia Giới.
Trong dãy Thiên Môn Sơn có tới 40 đỉnh với chiều cao 1000 m. Nhờ vào độ cao này mà
ngày ở trên núi thường dài hơn đêm và nhiệt độ trung bình tại đây luôn thấp hơn ít
nhất 10 độ C so với thành phố Trương Gia Giới. Mặt trời mọc sớm hơn 30 phút ở Thiên
Môn Sơn và lặn muộn hơn 45 phút so với ở thành phố nên Thiên Môn còn được biết
đến như là một nơi có ngày bất tận không ánh đêm đen. Ở Thiên Môn Sơn có 4 kỳ
quan đáng chú ý. Đầu tiên là hệ thống cáp treo dài 7455 m kéo dài từ trung tâm thành
phố Trương Gia Giới tới kỳ quan thứ 2 là khu vườn trên không. Tiếp đó là động Thiên
Môn và Thiên Đàng Lộ là một con đường uốn lượn vòng quanh núi. Không chỉ thu hút
khách du lịch, Thiên Môn Sơn còn thu hút những người yêu thích mạo hiểm đến để
tham gia bộ môn Dawazi với những sợi dây bắc qua các hẻm núi. Dawazi là tiếng địa
phương của người Duy Ngô Nhĩ thuộc khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ để chỉ loại
hình biểu diễn đi thăng bằng trên dây. Thiên Môn Sơn cũng là nơi tổ chức giải leo
động Thiên Môn, giải đạp xe vòng quanh núi và cũng là nơi những phi công nghệ
thuật mạo hiểm trổ tài với những màn xoay vòng đầy ấn tượng khi bay xuyên qua các
vách núi.

Động Thiên Môn - Tianmen Cave
Công viên Quốc gia núi Thiên Môn, khu Vĩnh Định, Trương Gia Giới, Trung Quốc

Động Thiên Môn, hay còn được gọi là Cửa Thiên đường là một phần lõm lớn do nước
xói mòn khoảng 30 m giữa hai đỉnh núi của đỉnh Thiên Môn Sơn, nhìn giống như một
lối vào khổng lồ ở mặt vách đá. Động nằm ở độ cao 1260 m so với mực nước biển với
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chiều cao từ sàn đến đỉnh hang là 131,5 m và chiều rộng là 50 m. Đây là một hang
động kỳ bí và hùng vĩ được ví như cánh cổng nối giữa thế giới phàm trần với cõi
thượng giới nơi các vị thần trú ngụ. Để lên được đến động Thiên Môn, du khách sẽ
phải leo hết 999 bậc thang. Trong văn hóa Trung Hoa, số 9 là con số đơn lớn nhất và
999 có nghĩa là vĩnh cửu, vĩnh hằng. Vì vậy du khách nào leo hết được 999 bậc thang
này để lên đến Thiên Môn thì sẽ gặp được nhiều may mắn. Điểm nhấn đặc biệt nhất ở
động Thiên Môn đó chính là khung cảnh tuyệt đẹp chìm giữa màn sương và mây mờ
ảo nơi nhiều du khách cữ ngỡ mình đang ở thiên đường.

Sạn Đạo Kính - Zhangjiajie Glass Bridge
Sanguansi, Zhangjiajie 427000, Trung Quốc

Sạn Đạo Kính (hay là cầu kính Vân Thiên Độ) là một cây cầu nằm ở Trương Gia Giới,
Trung Quốc, phía trên khu vực Vũ Lăng Nguyên. Cầu được xây dựng như là một điểm
thu hút khách du lịch và được lát kính trong suốt. Đây cũng là cây cầu kính cao nhất
và dài nhất trên thế giới. Sạn Đạo Kính mở cửa cho du khách tham quan từ 20 tháng 8
năm 2016. Cây cầu có kích cỡ 430 m chiều dài với bề rộng là 6m. Cầu treo ở độ cao 260
m so với mặt đất và nối liền hẻm núi giữa hai vách đá ở Công viên Rừng Quốc gia
Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Cầu được thiết kế bởi kiến trúc sư người
Israel Haim Dotan với sức chứa 800 du khách cùng một lúc. Cây cầu được làm từ
khung sắt với 120 tấm kính. Mỗi một tấm kính này đều được làm từ ba lớp kính cường
lực với độ dày là 5 cm. Tại điểm chính giữa cầu, các du khách ưa mạo hiểm có thể thử
sức với trò nhảy bungee từ độ cao 260 m nếu như đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn
và sức khỏe. Đây cũng là một trong những điểm nhảy bungee cao nhất trên thế giới.
Theo thông tin từ Ban Quản lý cây cầu, Sạn Đạo Kính đã đạt được đến 10 kỷ lục thế
giới.
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Họa viện Quân Thanh - Junsheng Painting Institute
2, đường Ziwu, Khu Yongding, Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc, 427400

Họa viện Quân Thanh là một địa điểm tham quan cấp 3A Quốc gia, nằm trong khu vực
thành thị Trương Gia Giới, cách khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên khoảng 35 km và
được thành lập năm 2001 bởi vị chủ tịch, họa sĩ Lý Quân Thanh. Đây là một bảo tàng
chuyên để trưng bày một loại hình nghệ thuật vẽ tranh độc đáo là vẽ tranh bằng cát.
Phong cách vẽ tranh này được sáng tạo bởi ông Lý Quân Thanh, sử dụng các nguyên
liệu tự nhiên như cát, đá sỏi hoặc thực vật. Các bức tranh cát vẫn giữ được nét quyến
rũ của hội họa Trung Quốc với những nét màu nước tươi, khung cảnh trang nghiêm,
phản ánh được thủ pháp tinh xảo và đem lại một không gian có chiều sâu cho người
xem. Nhờ các nguyên liệu tự nhiên được dùng để vẽ tranh mà loại hình vẽ tranh bằng
cát này còn được gọi là "hội họa xanh". Họa viện Quân Thanh chủ yếu trưng bày các
tác phẩm tranh cát cũng như quá trình hoàn thiện một bức tranh cát mà người sáng
lập bảo tàng - ông Lý Quân Thanh đã dành cả đời để nghiên cứu và phát triển.
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Lầu Bắc Môn - North Gate Building
Phượng Hoàng Cổ trấn, quận Phượng Hoàng 416200, Trung Quốc

Lầu Bắc Môn có tên thật là Bích Huy Môn nhưng vì có vị trí ở phía Bắc của Phượng
Hoàng cổ trấn nên nơi đây thường được gọi là Lầu Bắc Môn. Cổng thành này được xây
dựng vào thời nhà Minh và đã có lịch sử khoảng 600 năm. Lầu Bắc Môn được xây
dựng từ đá cát đỏ địa phương với các chạm khắc và trang trí tinh xảo tạo thành hình
một cổng vòm bọc rìa sắt với các hàng đinh tán tròn. Tòa cổng thành này có hai lớp
châu mai với 4 lỗ ở mỗi bên. Người đứng trên cổng thành có tầm quan sát 180 độ đối
với khu vực ngoài thành. Cổng thành phía Bắc này nối liền với cổng thành phía Tây
bởi một bức tường bao và dòng sông Đà Giang chảy trước mặt. Vì vậy, Lầu Bắc Môn
không những đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống quân sự bảo vệ thành phố
mà còn là một trạm chống lũ sông Đà Giang. Mặc dù Lầu Bắc Môn, cũng như các di
tích khác đã trải qua những tổn thất trong các thời kỳ chiến tranh, nhưng đến ngày
hôm nay nó vẫn đứng vững bên bờ sông Đà Giang. Nơi đây cũng trở thành địa điểm
quay hơn 10 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình của Trung Quốc.
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Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phoenix Ancient Town
Phượng Hoàng Cổ trấn, quận Phượng Hoàng 416200, Trung Quốc

Phượng Hoàng Cổ Trấn là một địa danh du lịch nổi tiếng và một thị trấn cổ xưa được
bảo tồn ở phía tây tỉnh Hồ Nam. Phượng Hoàng Cổ Trấn này nằm trên ranh giới phía
tây của tỉnh Hồ Nam trong một khu vực có vẻ đẹp tự nhiên nổi bật nơi núi, nước và
bầu trời xanh tạo nên phong cảnh nên thơ trữ tình. Du khách đến thăm sẽ bị ấn tượng
bởi không khí huyền bí, yên tĩnh và sự đơn giản sơ khai. Đây là một thế giới bị chi phối
bởi màu xanh lục. Các sườn núi được bao phủ bởi những tán lá xanh lá cây, những
cánh đồng màu xanh lá cây và thậm chí sông Tô Giang cũng mang màu xanh mát. Cầu
qua sông và những ngôi nhà độc đáo được xây dựng trên mặt nước tạo nên khung
cảnh hài hòa thường được miêu tả trong các bức tranh Trung Quốc truyền thống. Điều
này đặc biệt đúng khi sương mù lan rộng vào cảnh vào buổi sáng sớm hoặc sau khi
mưa. Du khách đến đây sẽ thấy rõ ràng rằng tuyên bố Phượng Hoàng Cổ Trấn là một
trong hai thị trấn đẹp nhất trong cả Trung Quốc không chỉ đơn giản là nói suông; Thị
trấn còn lại là Chang Ting thuộc tỉnh Phúc Kiến. Phượng Hoàng Cổ Trấn là một ví dụ
tuyệt vời về hình ảnh các làng xã truyền thống của Trung Quốc trước khi bắt đầu hiện
đại hóa. Ở đây có hàng chục hẻm lát đá vôi chạy giữa các ngôi nhà với dấu in hằn do
bàn chân của nhiều thế hệ người dân địa phương sử dụng khi đi làm ăn hàng ngày.
Đối với khách du lịch, những ngõ hẻm này là đường đến những ngôi nhà cao cổ xưa
bằng gỗ được xây dựng trên những cây cột dọc theo bờ sông Tô Giang ở những khu lân
cận. Kéo dài theo đường chéo từ hướng tây bắc đến đông nam của thị trấn, sông Tô
Giang là nguồn sống của người dân địa phương. Con sông này cũng là phương tiện để
thuyền viên nuôi sống gia đình bằng cách đưa đón du khách tham quan. Thị trấn cung
cấp cho du khách từ cả trong và ngoài nước một cảnh quan về một Trung Quốc hoàn
toàn khác với trải nghiệm trong các thành phố hiện đại và các khu liên hợp lớn được
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biết đến rộng rãi hơn như Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Lầu Phong Thuý Hồng Kiều - Hongqiao Wind and Rain Bridge
Phượng Hoàng Cổ trấn, Trung Quốc

Lầu Phong Thúy Hồng Kiều là một địa danh du lịch thuộc Phượng Hoàng Cổ Trấn, một
thị trấn cổ tại Hồ Nam, Trung Quốc. Lầu Phong Thúy Hồng Kiều là một ngôi lầu nằm
vắt ngang dòng sông Đà Giang, nối liền hai bờ Phượng Hoàng Cổ Trấn. Ngôi lầu được
thiết kế với lối kiến trúc cổ đại của Trung Quốc bao gồm hai tầng, được xây dựng với
chất liệu gỗ với mái vòng cong đặc trưng và được treo đèn lồng màu đỏ. Điểm độc đáo
là ngoài cây cầu đá chính xây nối hai bên bờ sông với bốn cột trụ đá, du khách còn có
thể đi trên cây cầu đá nhỏ hơn trực tiếp dẫn đến tầng hai của Phong Thúy Hồng Kiều.
Chính hai cây cầu đá xếp chồng lên nhau đã tạo nên nét đặc sắc trong kiến trúc của
lầu Phong Thúy Hồng Kiều. Du khách có thể ngồi thuyền xuôi theo dòng Đà Giang
hoặc nhìn ngắm Phong Thúy Hồng Kiều từ dãy phố cổ bên dòng sông. Nhưng thời
điểm ngắm Phong Thúy Hồng Kiều lý tưởng nhất là vào buổi đêm. Khi màn đêm
buông xuống, cả Phượng Hoàng Cổ Trấn lung linh ánh đèn và những ngọn đèn lồng ở
Phong Thúy Hồng Kiều cũng được thắp sáng in bóng xuống dòng Đà Giang tạo nên
một vẻ đẹp cổ xưa lộng lẫy. Du khách có thể đứng trên lầu ngắm nhìn Trấn Phượng
Hoàng về đêm, ngắm dòng sông Đà Giang thơ mộng huyền ảo. Tại đây, du khách cũng
có thể tận hưởng không khí yên bình, hiền hòa của cổ trấn, ngoài ra còn có thể thử các
món ăn đậm phong vị Trung Quốc tại nhà hàng của tòa nhà. Lầu Phong Thúy Hồng
Kiều giống như một mảnh ghép tuy nhỏ nhưng không thể thiếu trong bức tranh
Phượng Hoàng Cổ Trấn. Đứng trên Lầu Phong Thúy Hồng Kiều ngắm cảnh đêm
Phượng Hoàng Cổ Trấn chắc chắn sẽ đem lại cho du khách một trải nghiệm vô cùng
đáng nhớ.
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Viện Bảo tàng Cổ thành - Ancient Town Museum
Nhà số 22, đường chính Phượng Hoàng Cổ trấn, Hồ Nam, Trung Quốc

Viện Bảo tàng Cổ thành là một bảo tàng tư nhân nằm tại cổng thành Phượng Hoàng Cổ
trấn, được quản lý bởi Lôi Vũ Điền - một họa sĩ và nhà thư pháp. Nằm ở trong ngôi
nhà cổ gần một thế kỷ của gia đình nhà Trần Bảo Châm - một nhà chính khách và cải
cách Trung Quốc thời nhà Thanh, Viện Bảo tàng Cổ thành có diện tích 1600 m vuông.
Đây cũng là nơi lưu trữ các bộ sưu tập văn hóa nghệ thuật của Phượng Hoàng Cổ trấn,
gia tộc nhà Trần Bảo Châm và Lôi Vũ Điền nghệ thuật quán. Trong các bộ sưu tập
được trưng bày tại đây có một số hiện vật, đồ thừa kế, tranh ảnh và các tư liệu lịch sử
có giá trị được quyên tặng bởi con cháu của Trần Bảo Châm. Trong đó phải kể đến bản
thánh chỉ "Luân Âm Phong Điển" có từ thời nhà Thanh. Trong viện bảo tàng còn trưng
bày các bộ sưu tập hơn 500 loại mẫu khoáng vật và hóa thạch, được hình thành hàng
trăm triệu năm trước và các dấu tích của người Miêu cổ sống tại Phượng Hoàng Cổ
trấn bao gồm các vật dụng sinh hoạt, tài liệu, sổ sách cổ,... Du khách đến đây có thể tìm
hiểu về quá trình hình thành và phát triển của Phượng Hoàng Cổ trấn cũng như về
các nét văn hóa độc đáo tại đây. Ông Lôi, người quản lý Viện Bảo tàng Cổ thành là một
nhà sưu tầm dân gian và nghệ sỹ. Ông cũng chính là người đã tài trợ cho công trình
trùng tu lại nhà cũ của Trần Bảo Châm và cho trưng bày các hiện vật của gia tộc Trần
Bảo Châm cũng như của thành phố Phượng Hoàng cổ kính. Viện Bảo tàng Cổ thành
cũng là nơi ông Lôi dùng để trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật của mình bao gồm tranh
ảnh, thư họa, đồ cổ và nhiều hiện vật quý giá khác. Chữ Lôi trong tên ông nếu viết
tách ra sẽ thành hai chữ Vũ và Điền, vì vậy người ta còn gọi ông là quán trưởng Lôi Vũ
Điền - người quản lý Viện Bảo tàng Cổ thành tại Phượng Hoàng Cổ trấn.
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Phù Dung Trấn - Xiangxi Hibiscus Town
Phù Dung Trấn, huyện Vĩnh Thuận, Tương Tây, Hồ Nam, Trung Quốc

Phù Dung Trấn là một thị trấn cổ nằm tại Vĩnh Thành, khu tự trị người Miêu và Thổ
Gia tại Tương Tây, tỉnh Hồ Nam. Đây là một thị trấn có hơn 2000 năm tuổi nơi cộng
đồng người Thổ Gia chung sống. Phù Dung Trấn không chỉ có cảnh đẹp phong thủy
hữu tình của vùng cửa sông Mãnh Động mà còn là vùng đất giàu văn hóa của tộc Thổ
Gia. Ở đây có hơn 300 di tích về văn hóa và chính trị của người Thổ Gia được trưng
bày trong Điếu Cước Lâu (một loại nhà sàn có cột trụ bằng gỗ). Thị trấn này trước đây
còn được biết đến với tên gọi là Vượng Thôn. Kể từ sau khi bộ phim Hibiscus Town
được quay tại đây, trấn này mới được đổi tên thành Phù Dung Trấn vì Phù Dung là tên
tiếng Hán của cây hibiscus (cây bụp giấm). Các thắng cảnh nổi tiếng ở Phù Dung Trấn
phải kể đến thác Phù Dung cao 60m; Thổ Tư Hành Cung nằm trên vách đá; Phố đi bộ
lát đá Ngũ Lý; Trụ đồng Khê Châu nặng 2,5 tấn và Di chỉ Động người Thổ Gia.

Lưu ý quan trọng
Check in hàng không:
Hướng dẫn viên sẽ giữ vé máy bay và hộ chiếu (còn hạn trên 06 tháng) của quý
khách để giúp quý khách làm thủ tục check in
Hành lý ký gửi:
Tuỳ theo hãng hàng không
Hành lý xách tay:
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Tuỳ theo hãng hàng không nhưng thông thường sẽ không quá 7kg
Lưu ý nhập cảnh tại nước bạn:
Quý khách cần chú ý lắng nghe hướng dẫn của hướng dẫn viên và làm tờ khai nhập
cảnh tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh.
Thủ tục xuất nhập cảnh Hải quan Việt Nam:
Quý khách cùng đoàn phải có mặt tại sân bay trước ít nhất 2,5 tiếng để kịp làm thủ
tục xuất nhập cảnh. Xuất trình đầy đủ hộ chiếu, vé máy bay và các giấy tờ liên quan
khi được yêu cầu. Tuân theo mọi quy định kiểm tra và yêu cầu của hải quan và cơ
quan xuất nhập cảnh. Quý khách nên khai báo hải quan trong trường hợp quý
khách mang số lượng tiền mặt quá mức cho phép (5000 USD/khách) hoặc mang theo
các đồ vật quý trị giá trên 300 USD như máy ảnh, máy tính xách tay, trang sức. Nếu
xảy ra tình huống đặc biệt, quý khách bình tĩnh làm theo yêu cầu của hải quan, cơ
quan xuất nhập cảnh và nhờ liên hệ với hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Hộ chiếu:
Khi đi quý khách mang theo hộ chiếu gốc còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi
hành. Quý khách sử dụng hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao thì khi đi phải
mang theo công hàm. Quý khách cần giữ lại tất cả các giấy tờ được phát sau khi làm
thủ tục xuất nhập cảnh. Trong suốt hành trình, hộ chiếu của quý khách sẽ do hướng
dẫn viên Việt Nam giữ và bảo quản.
Những mặt hàng bị cấm khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Động vật bị nhiễm bệnh, thực vật và các sản phẩm, côn trùng gây hại và sinh vật gây
hại khác; thực phẩm, thuốc và các sản phẩm khác đến từ vùng có dịch, bị ảnh hưởng
hoặc những người dễ lây lan dịch bệnh; các loại trái cây tươi.
Tiền giả, thẻ tín dụng giả; sách, báo, tranh ảnh hoặc các hàng hóa gây hại cho an
ninh cộng đồng hoặc tinh thần của cộng đồng; các sản phẩm khiêu dâm trẻ em; các
sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Những mặt hàng bị hạn chế khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Không được mang quá 3.000 USD nếu đi máy bay. Không được mang quá 500 USD,
5.000.000 VNĐ và 5.000 NDT.
Mua sắm và hoàn thuế:
Quý khách lưu ý những trung tâm mua sắm, bách hóa, cửa hàng ở Trung Quốc thời
gian kinh doanh từ khoảng 10h00’ sáng tới 21h30’ tối.
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Quý khách có thể đi mua sắm tự do, khi đi nên đi theo đoàn. Mua tại các trung tâm
thương mại, bách hóa lớn để tránh trường hợp bị tráo, đổi tiền giả.
Nếu cần mua thuốc Đông Y, quý khách nên đến các hiệu thuốc quy mô lớn, nhiều
khách mua... tránh những cửa hiệu nhỏ, giá rẻ tránh hàng giả, hàng nhái hoặc kém
chất lượng.
Khi mua hàng ở các điểm bán lẻ, nên xem xét, khảo giá cẩn thận, tốt nhất nên đến
siêu thị.
Trường hợp bị từ chối cấp thị thực:
Các lý do bị từ chối có thể sẽ không được Đại sứ quán Trung Quốc cung cấp.
Thông tin đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn:
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
Địa chỉ: Số 32 đường Guanghua, Jiangou menwai, P.O.Box 00600, Bắc Kinh
Ðiện thoại: (86 - 10) 6532 1155 / 6532 1125. Fax: (86 - 10) 6532 5720.
Email: suquanbk@yahoo.com
Lãnh sự: Điện thoại: (86 - 10) 6532 5414
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Touzi Dasha, 109 đại lộ Minzu, Nam Ninh.
Ðiện thoại: (86 - 77) 1551 0562. Fax: (86 - 77) 1553 4738.
Email: tlsqvn@rediffmail.com
Tiền tệ:
Trong nội địa Trung Quốc, quý khách chỉ có thể sử dụng đồng NDT để giao dịch khi
mua sắm. Nếu có mang theo USD cũng sẽ phải đổi sang NDT. Tiền Việt Nam không
lưu thông tại thị trường Trung Quốc, ngân hàng ở Trung Quốc không tiếp nhận đổi
tiền Việt Nam sang tiền NDT. Ngoài ra khi thanh toán trong các bách hóa, trung tâm
mua sắm lớn quý khách có thể sử dụng thẻ Visa, Master. Chú ý tỷ giá qui đổi và phí
dịch vụ trước khi thanh toán.
Ổ cắm điện:
Điện áp sử dụng trong khách sạn là 220V, ổ cắm điện là loại 2 chân tròn và 2 chân
dẹt (quý khách nên chuẩn bị sẵn ổ cắm chuyển đổi từ Việt Nam - nếu cần thiết).
Trang phục:
Điện thoại và các số liên lạc khẩn cấp:
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Quý khách có thể hòa mạng điện thoại di động quốc tế số thuê bao tại Việt Nam.
Cước đàm thoại quốc tế: 3USD/phút, nhận điện thoại và tin nhắn đều phải trả cước
và phí dịch vụ.
Quý khách cũng có thể mua sim điện thoại tại Trung Quốc, lắp vào điện thoại sử
dụng gọi, nhắn tin về Việt Nam. Quý khách nên mua loại sim có thể gọi quốc tế, gọi
được ở các thành phố trong chuyến tham quan. Vì có một số loại sim chỉ có thể gọi
trong tỉnh này mà không thể gọi khi sang thành phố khác. Cước đàm thoại 1 phút
khoảng từ 5 tới 8 NDT. Cước nhắn tin 1 NDT/1 phút.
Tip khi đi nhà hàng, sử dụng dịch vụ khác:
Khách sạn ở Trung Quốc thường có chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân, kem đánh
răng, bàn trải đánh răng, sữa tắm, khăn tắm, dầu gội, dép đi trong phòng, trà. Phòng
khách sạn có trang bị điều hòa nóng lạnh theo mùa, nước nóng để tắm, bình đựng
nước sôi. Tivi đa số chỉ có kênh tiếng Trung Quốc. Một số khách sạn có loại hình tivi
trả tiền. Các dịch vụ khác, quý khách nên hỏi tư vấn kỹ càng giá cả trước khi sử
dụng.
Khi nhận phòng và trả phòng khách sạn quý khách nên kiểm tra phòng, đồ đạc cá
nhân. Khi phát hiện những điều bất thường trong phòng của mình nên báo ngay với
hướng dẫn viên để có điều chỉnh, xử lý kịp thời để tránh những phiền toái không
cần thiết. Phải bồi thường cho khách sạn theo qui định nếu xảy ra mất mát, làm dơ
bẩn các trang thiết bị trong phòng.
Quý khách nên lưu lại danh thiếp khách sạn để sử dụng sau khi nhận phòng. Khi trả
phòng đi đến điểm khác nên đánh dấu bằng tiếng Việt tránh nhầm lẫn khách sạn.
Các nhà hàng tại Trung Quốc không phục vụ một số gia vị trong bữa ăn, vì vậy để
bữa ăn thêm hợp khẩu vị quý khách có thể mang theo ớt, nước mắm, cà phê, trà hay
loại đồ ăn mà mình yêu thích: ruốc, muối vừng, muối lạc, bánh kẹo, các loại đồ ăn
khác từ Việt Nam
Tiền tip cho Hướng dẫn viên:
3 USD/ người/ ngày
Lưu ý đặc biệt khác:
Không nên tặng người Trung Quốc đồng hồ và hạn chế dùng số “4” vì 2 hình ảnh này
đều mang ý nghĩa xấu theo quan niệm văn hóa Trung Hoa.
Không khạc nhổ, bỏ rác xuống đường hay tại các khu vực du lịch như chùa chiền,
đền tưởng niệm, những nơi trang nghiêm, công cộng.
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Quý khách nên lưu ý không hút thuốc lá tại nơi có sử dụng máy lạnh/điều hoà hoặc
trong thang máy, không xả rác nơi công cộng, các điểm thăm quan sẽ bị phạt tài
chính.
An toàn, an ninh bản thân:
Không tự ý một mình vào các quán bar và khu giải trí ban đêm vì có thể sẽ nguy
hiểm.
Không nên đi xe ôm, xe lam mà không có người bản địa đi cùng.
Định nghĩa người cao tuổi:
Quý khách hàng cao tuổi là các khách có tuổi từ 65 trở lên.
Định nghĩa người lớn:
Quý khách hàng người lớn là các khách có tuổi từ 12 trở lên.
Định nghĩa trẻ em:
Quý khách hàng trẻ em là các khách có tuổi từ 2 đến dưới 12 tuổi.
Định nghĩa trẻ sơ sinh:
Quý khách hàng trẻ sơ sinh là các khách có tuổi dưới 2 tuổi.
Giấy xác nhận sức khỏe:
Quý khách trên 65 tuổi nếu đi du lịch nước ngoài cần phải có giấy chứng nhận sức
khỏe để đi du lịch nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người
thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. Quý khách cũng cần thông báo cho nhân viên
chăm sóc khách hàng của yeudulich.com để được tư vấn.
Quý khách đang mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên chăm sóc khách hàng của
yeudulich.com ngay tại thời điểm đăng ký hoặc gọi số (024) 6256 7788 để được tư
vấn thêm thông tin. Vì lý do đảm bảo an toàn sức khỏe cho quý khách, công ty lữ
hành sẽ không nhận khách mang thai từ 7 tháng trở lên.
Thay đổi hành trình:
Lịch trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết, giao thông nhưng vẫn
đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.
Chương trình và giờ bay có thể thay đổi tuỳ theo ngày khởi hành cụ thể.
Thay đổi giá:
Giá có thể thay đổi nếu hàng không thông báo thay đổi mức phụ thu nhiên liệu và lệ
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phí sân bay ở các nơi.
Hủy do điều kiện đặc biệt:
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 công ty lữ hành sẽ có 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.
Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty lữ hành sẽ đàm phán với các công ty
cung cấp dịch vụ để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã
trừ lại các dịch vụ đã thực hiện) và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ
chi phí nào khác.
Hủy do không đủ khách:
Trong trường hợp đoàn không thể khởi hành do không đủ số lượng khách tối thiểu
(tùy thuộc từng đoàn), yeudulich.com sẽ tìm và đặt chỗ cho quý khách sang đoàn
khác cùng hành trình, cùng chất lượng trong ngày gần nhất có thể. Nếu quý khách
không chọn được cặp ngày phù hợp, yeudulich.com sẽ hoàn lại tiền, sau khi đã trừ
chi phí các dịch vụ đã thực hiện (nếu có).
Bảo hiểm người già:
Quý khách trên 75 tuổi khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi
tùy theo tour).
Đi cùng trẻ em:
Quý khách nên mang đầy đủ đồ dùng, đồ ăn và thuốc men dành riêng cho trẻ em
nếu đi cùng trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
Quý khách liên lạc với công ty lữ hành để hỏi trước về điều kiện mang theo các thiết
bị hỗ trợ khi đi cùng trẻ nhỏ như xe đẩy nếu cần.
Thăm quan và đi lại:
Hành trình chuyến đi thông thường sẽ được lên chương trình từ sáng tới chiều tối,
không có thời gian ngủ/nghỉ trưa tại khách sạn.
Quý khách phải thực hiện đúng yêu cầu về thời gian tập trung. Trong trường hợp
quý khách muộn giờ hoặc không đi theo hướng dẫn của hướng dẫn viên, đoàn sẽ
không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của quý khách. Quý khách tự chi trả chi phí
phương tiện quay về khách sạn để tập hợp lại với đoàn vào buổi tối hoặc tới điểm
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tham quan kế tiếp.
Trong quá trình đi lại, khi mệt hoặc không thể đi theo đoàn, quý khách cần thông
báo cho hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Trong trường hợp lạc đoàn mà không thông thạo khu vực địa phương, quý khách vui
lòng dừng tại điểm bị lạc đoàn ở nơi dễ nhìn để hướng dẫn viên có thể tìm được.
Tuyệt đối không tự ý tách đoàn để đi một mình mà không thông báo với hướng dẫn
viên hoặc trưởng đoàn. Nếu có tách đoàn thì nên đi theo nhóm và mang theo
cardvisit của khách sạn, số điện thoại của hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo
an toàn sau khi đã thông báo đầy đủ với hướng dẫn viên hoặc trưởng đoàn.
Các điểm tham quan phần lớn vào 1 cửa và ra bằng cửa khác, vì vậy quý khách nên
tập trung đi theo đoàn để tránh lạc.
Cần tuân thủ mọi quy định của điểm tham quan và pháp luật của nhà nước sở tại.
Nếu ai có nhu cầu làm việc riêng cần thông báo trước cho trưởng đoàn hoặc hướng
dẫn viên.
Mọi thay đổi, góp ý về chương trình cần được thông báo và trao đổi với trưởng đoàn
để bàn bạc thống nhất với cả đoàn. Mọi thay đổi không có trong chương trình quý
khách phải tự thanh toán.
Thực hiện văn minh trong du lịch sau khi kết thúc chương trình. Quý khách cùng
đoàn nên có khoản tiền thưởng (tùy chương trình) cho phiên dịch viên, hướng dẫn
viên, lái xe và phụ xe.
Chương trình có thể thay đổi thứ tự để phù hợp với sắp xếp của công ty, khí hậu,
điều kiện sức khỏe của cả đoàn và sẽ được trưởng đoàn thông báo mỗi ngày.
Đồ ăn:
Quý khách ăn sáng tự chọn tại các khách sạn.
Quý khách thường ngồi ăn theo bàn tròn từ 8-12 khách một bàn. Bữa trưa và bữa
chiều có thể ăn theo set menu hoặc buffet.
Các bữa ăn thường không bao gồm đồ uống. Quý khách nên cân nhắc tình trạng sức
khỏe của bản thân trước khi sử dụng rượu bia, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn
trong bữa trưa.
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Quý khách có thể mang theo một số đồ ăn, gia vị Việt Nam như nước mắm chấm,
ruốc để phù hợp với khẩu vị người Việt.
Nếu quý khách có con nhỏ nên mang theo một ít đồ ăn đóng hộp hoặc ăn liền để đề
phòng trường hợp các bé không ăn được đồ ăn địa phương.
Nếu quý khách không ăn được một số loại đồ ăn vì lý do cá nhân, sức khỏe hoặc tôn
giáo, vui lòng báo trước cho công ty lữ hành để có sắp xếp chuẩn bị riêng.
Chi tiêu:
Khi mua hàng tại siêu thị niêm yết giá và trả tại quầy thu ngân, quý khách không
cần mặc cả. Nếu mua hàng ở các gian hàng đơn lẻ, cửa hàng riêng hoặc tại chợ, quý
khách nên trả giá và kiểm tra chất lượng hàng hóa kỹ lưỡng vì thường sẽ không đổi
trả được.
Khi mua sắm tại các điểm theo hành trình của đoàn, quý khách thuận mua vừa bán
và nên kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa trước khi mua. công ty lữ hành và hướng dẫn
viên không chịu trách nhiệm về giá cả, chất lượng mặt hàng và quyết định mua
hàng của quý khách. Đại diện công ty lữ hành cũng như hướng dẫn viên địa phương
không có quyền bắt hoặc ép quý khách phải mua hàng ở các địa điểm này.
Thị thực nhập cảnh Việt Nam với khách nước ngoài:
Đối với khách nước ngoài hoặc Việt Kiều, khi đi quý khách phải mang theo tờ khai
hải quan đã vào Việt Nam lần 1 và thị thực rời để nhập cảnh khi quay về Việt Nam.
Hộ chiếu của quý khách phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam và được ra vào nhiều
lần (multiple entry).
Hành lý:
Vali và hành lý nên đề tên, số điện thoại và địa chỉ rõ ràng để tránh thất lạc hoặc
nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển.
Trong hành lý xách tay qua cửa khẩu không được có các loại chất lỏng có dung tích
trên 100ml (nước ngọt, xịt khoáng, nước hoa, dầu gội đầu, mỹ phẩm ...), chất dễ gây
cháy nổ, các loại dao kéo hoặc đồ dùng sắc nhọn như dao ăn, cắt móng tay.
Trong hành lý ký gửi không được để các loại máy ảnh, máy quay phim, chụp hình,
máy tính xách tay. Tuyệt đối không để tiền và đồ đạc trang sức có giá trị trong hành
lý ký gửi.
Quý khách sẽ tự ký gửi hành lý của mình theo quy định của hải quan để đảm bảo an
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ninh hàng không và tự chịu trách nhiệm về hành lý của mình.
Hành lý thường sẽ được chuyển thẳng tới điểm cuối cùng của mỗi chặng hành trình.
Hướng dẫn viên sẽ hỗ trợ quý khách trong việc chuyển tiếp máy bay và lấy hành lý
tại điểm cuối.
Quý khách phải tuân theo quy định về trọng lượng và số lượng hành lý của hãng
hàng không, nếu vượt quá mức cho phép, quý khách sẽ phải tự chi trả lệ phí quá
cước.
Lưu trú tại khách sạn:
Khi check in, quý khách xuất trình giấy tờ cá nhân (chứng minh nhân dân với hành
trình nội địa, hộ chiếu có thị thực với hành trình quốc tế). Điền tờ khai nhận phòng,
nhận chìa khóa phòng hoặc thẻ từ.
Khi check out, quý khách check out đúng theo giờ quy định của khách sạn hoặc theo
giờ trong hành trình tour, trả chìa khóa/thẻ từ và thanh toán các phụ phí khác cần
thanh toán nếu quý khách sử dụng các dịch vụ tại khách sạn trong thời gian lưu trú.
Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về những vật dụng, giấy tờ tùy thân, đồ đạc quý
giá và tiền bạc để trong phòng khách sạn mà không gửi tại két an toàn của lễ tân.
Vui lòng kiểm tra các thiết bị có trong danh sách thiết bị trong phòng ngay khi nhận
phòng và báo hỏng hoặc thiếu (nếu có) cho hướng dẫn viên. Nếu không, khi trả
phòng quý khách sẽ phải bồi thường cho các vật dụng hỏng hoặc thiếu mà không
phải do mình gây ra.
Quý khách vui lòng gửi lại chìa khóa/thẻ từ cho quầy tiếp tân khách sạn mỗi khi rời
khách sạn để tránh mất. Nếu mất hoặc làm hỏng chìa khóa/thẻ từ sẽ phải bồi thường
phí làm lại chìa/thẻ.
Gọi điện thoại nội bộ trong khách sạn từ phòng này sang phòng kia hoặc gọi điện
thoại xuống lễ tân không mất phí. Quý khách vui lòng tham khảo tờ giấy hướng dẫn
trên mặt bàn điện thoại hoặc hỏi hướng dẫn viên.
Các loại nước uống để bên ngoài tủ lạnh có dòng chữ Complimentary hoặc Free
được phục vụ miễn phí.
Các loại nước uống, đồ ăn để trong tủ lạnh (mini bar) hoặc đặt trong các giỏ để trên
kệ như các loại đồ ăn vặt đóng gói, hạt điều khô, hoa quả sấy đều phải trả phí.
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Đa số các khách sạn đều có dịch vụ PAY tivi (chiếu các loại phim giải trí). Nếu không
xem, quý khách không bấm nút PAY. Còn nếu nhấn nút mà không xem, quý khách
vẫn sẽ phải thanh toán tiền.
Trong một vài khách sạn có sử dụng hệ thống robot minibar (tủ lạnh chứa thực
phẩm tự động). Trong trường hợp đã nhấn nút lấy thực phẩm, quý khách sẽ không
thể hoàn trả lại vì máy đã tự động tính tiền.
Dịch vụ tại khách sạn:
Các khách sạn có thể có thêm các dịch vụ khách như bể bơi, spa, phòng gym, quán
bar, phục vụ bữa sáng tại giường, nhờ gọi taxi,... Quý khách nên hỏi hướng dẫn viên
hoặc quầy lễ tân về chi phí sử dụng các dịch vụ này trước khi dùng.
Giặt là:
Dịch vụ giặt là tại khách sạn thường phải trả thêm phí phục vụ từ 20% - 30%. Quý
khách có thể tự giặt đồ của mình hoặc thuê khách sạn giặt. Nếu bỏ quần áo vào sọt
đồ bẩn trong phòng, khách sạn sẽ tự mang đi giặt và quý khách sẽ phải trả tiền.
An toàn, an ninh bản thân và đoàn:
Quý khách không nên tự ý hút thuốc tại khu vực không cho phép hoặc xả rác nơi
công cộng, tại các điểm tham quan vì sẽ bị phạt tài chính.
Luôn mang theo cardvisit của khách sạn và số điện thoại hướng dẫn viên bản địa.

Checklist khởi hành
Giấy tờ
Hộ chiếu (Passport)
Thị thực (Visa)
Bảo hiểm du lịch
Bản photo hộ chiếu
Bản photo chương trình tour
Bản in/photo vé máy bay
Bản in/photo các vé khác đã mua
2 ảnh chân dung 4x6 mới chụp trong vòng tối đa 6 tháng
Form làm lại hộ chiếu
Liên Hệ
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Lưu liên hệ hotline công ty du lịch
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại Việt Nam
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại nước ngoài
Lưu liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài
Lưu các số điện thoại khẩn cấp
Thiết bị điện tử
Kiểm tra điện thoại
Các phần mềm nên cài
Máy ảnh
Pin dự phòng/Powerbank
Ổ cắm điện (tham khảo phần lưu ý riêng trong chương trình tour)
Các loại sạc
Tai nghe
Tiền tệ
Tiền mặt
Thẻ tín dụng
Quần áo
Trang phục theo mùa
Quần áo ngủ
Mũ
Ô
Giày mềm
Áo mưa
TKhăn tay
Đồ dùng vệ sinh cá nhân (Nếu có nhu cầu)
Bàn chải
Kem đánh răng
Nước súc miệng
Chỉ nha khoa
Sữa tắm
Dầu gội
Sữa rửa mặt
Dầu/nước tẩy trang
Bông tẩy trang
Băng vệ sinh
Dao cạo râu
Kem cạo râu
Máy sấy tóc
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Khăn tắm
Đồ dùng cá nhân khác
Đồng hồ
Bình đựng nước cá nhân
Khóa vali
Sức khỏe
Tiêm phòng
Các loại thuốc nên mang
Thông báo chế độ ăn kiêng/tình trạng sức khỏe với công ty du lịch, hướng dẫn viên
Đồ dùng cho em bé (Nếu có nhu cầu)
Quần áo theo mùa
Mũ
Khăn xô
Tất
Bao tay
Yếm
Gối
Chăn
Bình sữa
Sữa bột
Đồ ăn dặm/nhẹ
Bộ đồ ăn trẻ em
Ty ngậm
Sữa tắm trẻ em
Dầu gội trẻ em
Đồ chơi
Sách/Truyện
Xe đẩy
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