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Tour du lịch Nội Mông 6 ngày
6 Ngày - 5 Đêm (T-S-CHN-108)

https://yeudulich.com/tours/t-s-chn-108/tour-du-lich-noi-mong-6-ngay.html
Nằm ở phía Bắc Trung Quốc, Nội Mông với những thảo nguyên bao la và sa mạc mênh
mông là điểm đến trong mơ của những du khách muốn rời xa cuộc sống đô thị ồn ào.
Hãy cùng khám phá vẻ đẹp phóng khoáng của vùng đất Nội Mông trong chuyến du
lịch 6 ngày 5 đêm.
Là vùng đất của những người dân du mục, sẽ không quá lạ khi du khách được chào
đón bằng những bát rượu dê, thưởng thức những bữa ăn đồ nướng và tham gia
chương trình lửa trại bên vũ điệu thảo nguyên khi tới với thảo nguyên Xilamuren. Đến
với sa mạc Gobi, du khách sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của danh thắng thiên nhiên hùng
vĩ, lắng nghe tiếng cát hát trong khi cưỡi lạc đà dạo bước trên những cồn cát nóng
bỏng. Tại thủ phủ Hohhot, du khách sẽ cùng tìm hiểu những nét văn hóa của dân tộc
Mông Cổ tại bảo tàng dân tộc Mông Cổ, viếng lăng mộ của 1 trong tứ đại mĩ nhân
Trung Hoa Vương Chiêu Quân và thăm khu nhà tưởng niệm Thành Cát Tư Hãn - người
thủ lĩnh đã lập nên Đế chế Mông Cổ hùng mạnh.
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Thông tin
Khởi hành từ

Dành cho

Sản phẩm của







Hà Nội

Tất cả mọi người

Lantours

Hàng không

Khách sạn

Size đoàn





15-25

China Southern Airlines

3 sao

Người

Quốc gia:

Trung Quốc

Thành phố:

Hohhot

Hoạt động đặc biệt:

• Khám phá thảo nguyên Hốt Hốt xanh ngát tận chân
trời
• Trải nghiệm cuộc sống của người du mục
• Chiêm bái Đại Chiêu Tự
• Thưởng thức ẩm thực địa phương độc đáo

Ngôn ngữ hướng dẫn viên

Tiếng Việt, Tiếng Trung
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Hành trình
Ngày 1: Hà Nội – Bắc Kinh – Hohhot
Khởi hành tới Hohhot
Đáp chuyến bay tới Bắc Kinh
Nghỉ ngơi ở Bắc Kinh rồi đi tàu đến Hohhot
Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn trong thành phố, khởi hành ra sân
bay theo chuyến bay đi Bắc Kinh.
Đến Bắc Kinh xe đón quý khách ăn tối sau đó lên tàu đi Hohhot, nghỉ đêm trên tàu.
Thực đơn
Bữa trưa: Trên máy bay
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 2: Hohhot - Thảo nguyên Xilamuren
Tham quan thảo nguyên Xilamuren
Thảo nguyên Xilamuren
Trải nghiệm cuộc sống của người dân du mục
Đốt lửa trại
Sáng quý khách tới Hốt Hốt – thủ phủ của Nội Mông và dùng bữa sáng đầu tiên với
món mì bò đặc sắc cay tê sau đó ngồi xe đi Thảo nguyên Xilamuren.
Tại Xilamuren, những người bạn Nội Mông hiếu khách chào đón quý khách với nghi lễ
chào đón long trọng nhất với khăn chúc phúc, lời hát, những bát rượu dê, đồ nướng
nguyên tảng..
Buổi chiều quý khách trải nghiệm cuộc sống của người du mục với các điệu múa trên
thảo nguyên, đấu vật, quý khách có thể tham gia bắn cung hoặc thuê ngựa...
Bữa tối đốt lửa trại và quên đi bao bộn bề ồn ào nơi phố thị. Quý khách có thể ngắm
bầu trời đầy sao trên thảo nguyên bao la, cùng hát nhũng lời ca du mục, những điệu
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múa cầu mưa cầu gió... Nghỉ đêm tại lều của người du mục.

Thực đơn
Bữa sáng: Mì bò cay
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 3: Thảo nguyên Xilamuren – Sa mạc Vọng Âm
Khám phá Sa mạc Vọng Âm
Sa mạc Gobi
Cưỡi lạc đà, lái xe địa hình (chi phí tự túc)
Tìm hiểu về lụa Kashmir
Sau bữa sáng, quý khách rời đến một địa điểm đặc biệt gọi là đệ nhất danh thắng của
thiên nhiên ban cho vùng Nội Mông – Sa mạc Gobi. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc
hùng vĩ mà còn là địa điểm có hiện tượng đặc biệt: cát hát. Khi gió thổi, quý khách có
thể nghe được những thanh âm tựa như một dàn đồng ca. Quý khách có thể cưỡi lạc
đà, lái xe địa hình, trượt cát hoặc ngồi cáp treo ngắm sa mạc bằng chi phí tự túc.
Buổi chiều du khách tìm hiểu về Kashmir – một loại lụa nổi tiếng thế giới, một phần
hình thành nên con đường tơ lụa.
Quý khách ăn tối, nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại lều du mục
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 4: Hohhot
Tham quan Hohhot
Quay về Hohhot
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Bảo tàng Nội Mông
Công viên quốc gia Mengliang
Ngũ Đài Tự
Mua sắm tại đường Trung Sơn
Sau buổi sáng, quý khách quay về Hohhot, tham quan Bảo tàng Nội Mông, tìm hiểu và
mua sắm đồ nông thổ sản cũng như các món quà độc đáo vùng Nội Mông như dao, đồ
da, thịt bò khô, bánh sữa...
Buổi chiều, quý khách thăm Công viên quốc gia Mengliang nơi quý khách có thể trải
nghiệm đầy đủ về Nội Mông. Tiếp theo, quý khách tới thăm Ngũ Đài Tự, được xây
dựng từ thời Thanh với những viên gạch bằng kính và hơn một ngàn pho tượng vàng,
nơi đây cũng lưu giữ bản đồ thiên văn bằng đá duy nhất còn lại tại Mông Cổ.
Quý khách ăn tối, mua sắm tại đường Trung Sơn. Nghỉ đêm tại khách sạn 3* 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 5: Hohhot
Tham quan Hohhot
Đại Chiêu Tự
Tự do mua sắm
Trở về Bắc Kinh
Sau bữa sáng, quý khách thăm Đại Chiêu Tự, ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất Nội
Mông. Trong đó có pho tượng Thích Ca Mâu Ni bằng bạc nguyên khối những tác phẩm
điêu khắc tinh tế với những tranh thang ka có cả ngàn năm tuổi.
Buổi chiều quý khách tự do mua sắm cho đến bữa tối, sau đó lên tàu về Bắc Kinh. Nghỉ
đêm trên tàu
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Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 6: Bắc Kinh - Hà Nội
Trở về Hà Nội
Đáp chuyến bay trở về Hà Nội
Buổi trưa quý khách tới Bắc Kinh. Xe đón quý khách ra sân bay, ăn trưa sau đó theo
chuyến bay chiều về Việt Nam.
Về đến Nội Bài, xe đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chuyến đi.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Dịch vụ
Bao gồm:
Visa đoàn nhập cảnh Trung Quốc (cấp tại Trung quốc, đi và về cùng ngày theo
đoàn);
Giấy phép vào khu tự trị Nội Mông;
Khách sạn 3* - 4* tiêu chuẩn quốc tế (2 khách/phòng, nếu lẻ khách sẽ ở phòng 3
người);
Ăn trọn gói theo chương trình, bữa chính ăn 06 món + 01 canh, đồ ăn ở Nội Mông
tương đối cay và nhiều dầu mỡ so với khẩu vị người Việt;
Xe ô tô tiện nghi phục vụ theo chương trình;
Vé vào cửa tham quan cổng thứ nhất các cảnh điểm có trong chương trình;
Vé máy bay, lệ phí sân bay, phí an ninh, phụ phí xăng dầu nội địa Trung Quốc: Nam
Ninh - Hohhot - Nam Ninh;
Vé chặng quốc tế Nam Ninh - Hà Nội hoặc Sài Gòn - Hà Nội;
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Hướng dẫn viên nói tiếng Việt chuyên tuyến Nội Mông phục vụ suốt tuyến theo
chương trình;
Bảo hiểm du lịch mức 10.000USD/hành trình.

Không bao gồm:
Lệ phí làm hộ chiếu;
Ngủ phòng đơn 3.800.000VNĐ/khách/hành trình;
Visa riêng lẻ làm tại Đại sứ quán Trung Quốc hoặc Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt
Nam thì phải trả thêm 100USD/khách, phát sinh phí làm visa khẩn (nếu có), khách
đã có visa hoặc thẻ APEC giảm 25USD/khách;
Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương 08USD/khách/ngày;
Tiền cúng dàng tăng ni, mua hương hoa, các lễ vật dâng chùa;
Tiền cưỡi ngựa/lạc đà, thuê xe địa hình, mặc trang phục dân tộc... tại các điểm thắng
cảnh;
Tiền ăn uống ngoài chương trình, tiền điện thoại, tiền giặt là, hành lý quá cước theo
quy định của hàng không và các khoản chi tiêu cá nhân khác không có trong chương
trình.

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 trước 20 ngày miễn phí – 01 lần, từ lần thứ 2 phí đổi 30% giá tour.
Hủy tour từ 14 ngày đến 19 ngày so với ngày khởi hành phí phạt = 50% tổng giá tour
(bao gồm vé máy bay).
Hủy tour từ 10 ngày đến 13 ngày so với ngày khởi hành phí phạt = 75% tổng giá tour
(bao gồm vé máy bay).
Hủy tour trong 03 ngày trước ngày khởi hành phí phạt = 100% tổng giá tour (bao
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gồm vé máy bay).
Chính sách có thể thay đổi vào các dịp lễ tết hoặc mùa cao điểm.

Hồ sơ thị thực
Bao gồm
Thời hạn nộp hồ sơ xin thị thực Trước 30 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
Thảo nguyên Xilamuren - Xilamuren Grassland
Hohhot, Nội Mông, Trung Quốc
Thảo nguyên Xilamuren là một trong những điểm đến không thể bỏ qua tại Nội Mông,
Trung Quốc. Thảo nguyên rộng khoảng 900km vuông này nằm cách thủ phủ Hohhot
của khu tự trị Nội Mông khoảng 100km và gắn liền với những câu chuyện truyền kỳ
về Thành Cát Tư Hãn. Thảo nguyên Xilamuren lúc nào cũng có thời tiết mát mẻ ngay
cả trong mùa hè. Ở đây có khoảng 62 căn lều tròn đặc trưng của người Mông Cổ gọi là
Mông Cổ bao. Đây là các ngôi nhà hình tròn có khung bằng gỗ, che bằng bạt dày hoặc
da thú, sàn nhà có bánh xe để tiện di chuyển trên thảo nguyên với một cửa. Du khách
đến đây sẽ được thử cưỡi ngựa, được cùng ăn uống, nước thịt dê và trò chuyện cùng
những người Mông tại đây bên những bản tình ca du mục. Sau khi nhận rượu uống từ
các thiếu nữ người Mông, du khách sẽ được họ quàng lên cổ một chiếc khăn lụa màu
trắng hoặc xanh để biểu thị lòng hiếu khách. Thảo nguyên Xilamuren cũng gắn liền
với những câu chuyện về Thành Cát Tư Hãn và công chúa nước Tây Hạ, một trong
những người vợ của ông. Tuy sống bên cạnh Đại Hãn, được yêu thương chiều chuộng
nhưng công chúa Tây Hạ vẫn ngày đêm sầu muộn, thương nhớ cố hương. Để lấy lòng
người đẹp, sau những tháng ngày chinh chiến, khi trở về nhà Đại Hãn thường đưa
công chúa Tây Hạ rong chơi trên những cánh đồng cỏ mênh mông hay tham gia các lễ
hội đầy màu sắc. Trong một lần như thế, khi đi qua dòng sông Xilamuren công chúa
đã bất ngờ gieo mình xuống dòng nước chảy xiết. Để tưởng nhớ nàng, Thành Cát Tư
Hãn đã đặt tên cho thảo nguyên này là Xilamuren có nghĩa là dòng nước màu vàng
nơi phu thê họ đã ly biệt.
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Sa mạc Gobi - Gobi Desert
Trải dài giữa Trung Quốc và Mông Cổ
Sa mạc Gobi là một sa mạc lớn tại châu Á và bao phủ nhiều phần của các tỉnh phía Bắc
và Tây Bắc Trung Quốc và phía Nam Mông Cổ. Sa mạc Gobi từng là một phần thuộc đế
chế Mông Cổ huyền thoại và là nơi có nhiều tuyến điểm thành phố quan trọng trong
Con Đường Tơ Lụa huyền thoại thời xưa. Bồn địa sa mạc Gobi được vây quanh bởi dãy
núi Altai và các thảo nguyên Mông Cổ ở phía Bắc, sa mạc Taklamakan ở phía Tây, biên
giới Hexi và thảo nguyên Tây Tạng ở phía Tây Nam và vùng đồng bằng phía Bắc của
Trung Quốc ở phía Đông Nam. Từ thành phố Hohhot, du khách cũng có thể tham quan
một phần của sa mạc Gobi bằng ngựa, lạc đà hoặc xe jeep. Ngắm nhìn những cồn cát
vàng mênh mông và thảo nguyên rộng lớn giữa đất trời nơi đây sẽ là một trải nghiệm
không thể quên trong lòng nhiều du khách.

Bảo tàng Nội Mông - Inner Mongolia Museum
Số 27 đường Xinhua East, Xincheng, Hohhot, 010010, Trung Quốc
Bảo tàng Nội Mông được xây dựng để kỷ niệm 10 năm thành lập khu tự trị Nội Mông
tại Trung Quốc vào năm 1957. Bảo tàng gốc vốn nằm ở đường Xinhua, nhưng sau này
vào năm 2007, một bảo tàng lớn hơn gấp 10 lần đã được xây cách bảo tàng cũ 5km về
phía Tây. Hầu như mọi hiện vật đều được chuyển về bảo tàng mới, bảo tàng cũ vẫn
mở cửa cho công chúng thăm quan các bộ sưu tập theo mùa. Bảo tàng chủ yếu trưng
bày những hiện vật liên qua tới lịch sử và văn hóa của các bộ lạc và dân tộc như Hung
Nô, Tiên Ti, Khiết Đan, Mông Cổ,... Một phần quan trọng khác trong bộ sưu tập của bảo
tàng chính là những hóa thạch khai quật được từ trong lòng đất. Bảo tàng Nội Mông
vốn luôn nổi tiếng với những bộ sưu tầm các hóa thạch và xương khủng long được tìm
thấy từ cả trong Nội Mông và Ngoại Mông. Trong đó nổi bật nhất chính là bộ xương
hoàn chỉnh của một con Tê Giác Lông Mượt được khai quật từ một mỏ than ở
Manzhouli. Loài Tê Giác Lông Mượt này đã tuyệt chủng từ 10.000 năm trước. Ngoài ra
bên trong bảo tàng cũng có những trưng bày về cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn, vị Đại
Hãn nổi tiếng trên thảo nguyên sống ở thế kỷ 13 đã thống nhất các dân tộc Mông Cổ và
tạo thành một trong những đế chế lớn mạnh nhất trong lịch sử loài người.

Đại Chiêu Tự - Dazhao Temple
Hohhot, Nội Mông, Trung Quốc
Chùa Đại Chiêu ở Hohhot là một tu viện Phật giáo Tây Tạng thuộc phái Mũ vàng
Gelugpa. Đây là ngôi chùa cổ nhát và lớn nhất trong thành phố Hohhot. Người dân
trong vùng gọi chùa Đại Chiêu là Kim Phật Tự (Chùa Phật Bạc) bởi ở đây có bức tượng
Phật Thích Ca bằng bạc cao 2,5m vô cùng quý hiếm. Chùa được xây vào năm 1580
trong triều đại nhà Minh và sau đó được tu sửa lại vào năm 1640. Chùa bắt đầu nổi
tiếng từ năm 1586 khi vị Dalai Lama đời thứ 3 Sonam Gyatso tới thăm chùa và cho xây
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dựng bức tượng Phật Bạc. Trong chùa cũng có một đền thờ vua Khang Hy và những
bức tranh tường kể lại chuyến viếng năm của ông trong thế kỷ 17. Chùa Đại Chiêu
cũng có một bộ sưu tập nhạc cụ và các bức tượng rồng liên quan tới lịch sử người
Mông vô cùng ấn tượng.

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:
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:
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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.
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
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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:
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
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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.
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
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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
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
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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
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.
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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.
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
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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
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
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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.
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.

19/22

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

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
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
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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
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
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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

22/22

