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Tour Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang Shangrila
6 Ngày - 5 Đêm (T-S-CHN-86)

https://yeudulich.com/tours/t-s-chn-86/tour-trung-quoc-con-minh-le-giang-shangrila.ht
ml
Lệ Giang - Đại Nghiên Cổ Trấn, với thắng cảnh nên thơ vào bậc nhất nhì Trung Quốc vẫn được mệnh danh là Venice của phương Đông. Tới Lệ Giang, du khách trầm trồ
trước hơn 300 chiếc cầu lớn nhỏ bắc qua sông Ngọc Hà chảy xuyên thành phố, thăm
công viên Hắc Long Đàm ngắm núi tuyệt ngàn năm hùng vĩ, thăm thành cổ Lệ Giang
gần 1000 năm tuổi hay đơn giản là đi bộ ngắm phố cổ ban đêm. Shangri - La - thung
lũng "bất tử" thần bí, nằm trên cao nguyên cao hơn 3.300m so với mực nước biển, bao
quanh bởi những ngọn đồi xanh tươi tốt, hồ nước tuyệt đẹp, không khí trong lành.
Shangri-La là "giai điệu cao vút" vang vọng trên thảo nguyên bao la, là hình ảnh tuyệt
đẹp về miền đất hạnh phúc, là những lời niệm gửi gắm nhiều ước nguyện về một cuộc
sống tốt đẹp. Từ nơi đây, du khách ngắm nhìn dãy Meili gồm 20 đỉnh núi tuyết phủ
trắng xóa quanh năm, thăm công viên quốc gia Pudacuo rộng hơn 1300km2 hay rất
nhiều đền chùa, tu viện Phật giáo Tây Tạng.
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Thông tin
Khởi hành từ

Dành cho

Sản phẩm của







Hà Nội

Tất cả mọi người

Unitour

Hàng không

Khách sạn

Size đoàn





15-25

China Eastern

4 sao

Người

Quốc gia:

Trung Quốc

Thành phố:

Côn Minh, Shangrila, Lệ Giang

Hoạt động đặc biệt:

• Tham quan thành cổ Lệ Giang
• Ngắm cảnh núi tuyết Ngọc Long
• Thăm làng Naxi
• Tham quan công viên Phổ Đạt Thổ

Ngôn ngữ hướng dẫn viên

Tiếng Việt, Tiếng Trung
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Hành trình
Ngày 1: Hà Nội - Côn Minh
Khởi hành tới Côn Minh
Đáp chuyến bay MU25767 (15h45) tới Côn Minh
Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn trong trung tâm thành phố ra sân
bay Nội Bài đáp chuyến bay MU25767 lúc 15h45 tới Côn Minh
Tới Côn Minh, xe đón quý khách đi ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn 4*
hoặc tương đương ở Côn Minh.
Thực đơn
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 2: Côn Minh - Lệ Giang
Tham quan thành phố Lệ Giang
Đáp chuyến bay MU5923 lúc 7h00 đi Lệ Giang
Công viên Hắc Long Đàm
Thành cổ Lệ Giang
Phố Tứ Phương
Thưởng thức âm nhạc, dân vũ
Sáng xe và hướng dẫn viên đưa quý khách ra sân bay đáp chuyến bay MU5923 lúc
7h00 đi Lệ Giang, một thành phố xinh đẹp trên cao nguyên Vân Nam, được thiên
nhiên ban tặng nhiều cảnh quan thơ mộng và trữ tình.
Đến Lệ Giang, quý khách bắt đầu tham quan Công viên Hắc Long Đàm nơi dòng nước
từ núi băng Ngọc Long đổ về nuôi sống vùng đất Lệ Giang. Từ công viên Hắc Long có
thể ngắm sự hùng vĩ của núi tuyết ngàn năm, trong khung cảnh thanh bình của nước
hồ phẳng lặng..
Tiếp đó quý khách tham quan Thành cổ Lệ Giang được mệnh danh là "Venice của
Phương Đông", là thành cổ được xây dựng vào cuối đời Tống cách đây hơn 800 năm.
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Nơi đây có kiến trúc độc đáo pha trộn giữa các Hán, Bạch, Tạng kết hợp với phong
cách truyền thống của người Nạp Tây bản địa. Không chỉ vậy, Lệ Giang còn là trung
tâm thương mại sầm uất của con đường huyền thoại Trà Mã Cổ Đạo, nơi các lái buôn
thực hiện việc trao đổi ngựa Tây Tạng lấy trà Trung Hoa. Thành cổ này được UNESCO
công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 1997. Nơi đây nhà nhà đều có suối chảy
qua, những cây liễu buông xuống các bậc cửa và những cây cầu nhỏ xinh xắn, cửa
hàng tảo xoắn xanh và quý khách dạo Phố Tứ Phương.
Sau bữa tối, quý khách tự do ngắm sắc màu Lệ Giang về đêm. Tự do thưởng thức được
âm nhạc và các điệu dân vũ. Phố cổ Lệ Giang còn có thể gọi là phố của âm nhạc dân
tộc và dân vũ nơi mà chẳng cần tốn một xu tiền vé ai cũng có thể trở thành diễn viên
ngay nếu thích. Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn 4* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 3: Lệ Giang
Tham quan Shangrila
Núi Tuyết Ngọc Long
Bạch Thủy Hà
Thảo nguyên Cam Hải Tử
Ngọc Thuỷ Bàn
Lam Nguyệt Đàm
Làng Naxi
Chương trình "Ấn tượng Lệ Giang" (chi phí tự túc)
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách tới tham quan tại Núi Tuyết Ngọc Long, ngọn
núi cao hơn 5000m, tuyết phủ quanh năm. Phần băng vĩnh cửu ánh lên một màu xanh
như ngọc. Tham quan Bạch Thủy Hà được tạo thành bởi băng tan từ núi tuyết Ngọc
Long, Thảo nguyên Cam Hải Tử, thăm Ngọc Thuỷ Bàn nơi có cảnh đẹp và thể hiện tập
tục, tín ngưỡng của dân Naxi và nền văn hóa Đông Ba.
Quý khách đến với Lam Nguyệt Đàm nơi sở hữu khung cảnh tuyệt đẹp được chia làm
4 hồ: Ngọc Dịch, Kính Đàm, Lam Nguyệt và Thính Đào. Cái tên Lam Nguyệt Đàm hay
thung lũng trăng xanh được đặt do hồ nước nơi đây đặc trưng với màu xanh như ngọc
bích, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thung lũng giống như hình trăng khuyết. Quý
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khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.
Sau bữa trưa, quý khách tới tham quan làng Naxi, ngôi làng cổ tiêu biểu của vùng Vân
Nam, Trung Quốc. Điều khiến làng Naxi gây ấn tượng mạnh với du khách là do nó
nằm trên một tảng đá hình cây nấm khổng lồ. Hơn 1000 ngôi nhà nơi đây được sắp
xếp rất trật tự, liên kết bởi các bậc thang đá, trên ngọn đồi xung quanh tảng đá nấm,
du khách sẽ thấy được hình ảnh ruộng bậc thang rất tươi tốt.
Sau bữa tối tại nhà hàng địa phương, quý khách có thể tham gia vào chương trình “Ấn
tượng Lệ Giang”, một vở nhạc kịch được biểu diễn ngoài trời, trên độ cao hơn 3.000m,
với cảnh nền sân khấu chính là bầu trời và dãy núi Ngọc Long… hoặc quý khách có
thể tự do khám phá thành phố Lệ Giang về Đêm. Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn 4*
hoặc tương đương
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 4: Lệ Giang - Shangrila
Tham quan Shangrila
Khởi hành đi Shangrila
Khe Hổ Khiêu (Hổ Nhảy)
Đền Songzalin
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách khởi hành tới Shangrila "Vùng đất bất tử”
trong tiểu thuyết Lost Horizon (Chân trời đã mất), của nhà văn người Anh James
Hilton. Theo ngôn ngữ của người Tây Tạng, Shangrila có nghĩa là địa điểm của vận
mệnh và sự may mắn, là trung tâm của ba dòng sông lớn Dương Tử, Lan Thương
(đoạn đầu của dòng Mekong) và Nộ Giang. Trên đường đi qua Hổ Khiêu Hiệp ngắm
khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử vào trung thổ. Quý khách tham quan Khe Hổ
Khiêu (Hổ Nhảy), hẻm núi hổ nhảy nằm cách Lệ Giang 60km về phía Bắc, được coi là
hẻm núi hiểm trở nhất thế giới thu hút những ai ưa mạo hiểm, nơi đây vách núi dựng
đứng, trên đầu trời xanh như ngọc, dưới chân là vực sâu hun hút, nước xoáy tung bọt
trắng xóa.
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Buổi chiều, quý khách tham quan Đền Songzalin (Tùng Tán Lâm) được biết đến như
phiên bản thu nhỏ của cung điện Potala tại Lhasa, Tây Tạng. Tu viện này là tu viện
Phật giáo Tây Tạng lớn nhất tại vùng Vân Nam, là trụ xứ của hơn 700 tăng sĩ. Quý
khách ăn tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại khách sạn 4* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 5: Shangrila - Côn Minh
Tham quan Lệ Giang, trở về Côn Minh
Rừng quốc gia Phổ Đạt Thố
Thành cổ DuKeZong
Khám phá thành phố Côn Minh về đêm
Khởi hành về Côn Minh trên chuyến bay MU5936 lúc 21h20
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách trả phòng và tiếp tục tham quan Rừng quốc gia
Phổ Đạt Thố. Thiên nhiên nơi đây được mệnh danh là chốn tiên cảnh với núi cao,
tuyết trắng, rừng xanh và hệ động thực vật vô cùng phong phú. Đặc biệt, dù tới đây
vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách cùng có thể ghi lại những bức hình tuyệt đẹp
về nơi này.
Buổi chiều, quý khách tự do tham quan thành cổ Dukezong, từng là điểm dừng chân
quan trọng trên con đường tơ lụa khi xưa.
Sau bữa tối quý khách ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay MU5936 lúc 21h20 về
Côn Minh. Tới Côn Minh, quý khách nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc tự do khám phá
thành phố Côn Minh về đêm. Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn 4* hoặc tương đương
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương
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Ngày 6: Côn Minh - Hà Nội
Trở về Hà Nọi
Chợ hoa Nam Đầu
Viên Thông Sơn (mùa hoa anh đào)
Đáp chuyến bay MU2565 (13h40) về Hà Nội
Xe đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách tới tham quan Chợ Hoa Nam Đầu với bạt ngàn
hoa tươi, hoa khô đủ màu sắc. Nếu vào mùa hoa Anh đào, Quý khách có thể ghé thăm
Viên Thông Sơn với hàng nghìn gốc đào trăm năm tuổi đua sắc mỗi độ xuân về. Quý
khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Sau bữa trưa, xe đưa quý khách ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay MU2565 lúc
13h40 về Hà Nội. Tới sân bay Nội Bài xe đón và đưa quý khách trở về điểm hẹn, kết
thúc chuyến đi.

Thực đơn
Bữa sáng: Tại nhà hàng địa phương
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương

Dịch vụ
Bao gồm:
Vé máy bay 4 chặng Hà Nội – Côn Minh – Lệ Giang // Shangrila – Côn Minh – Hà Nội;
Khách sạn trung tâm tiêu chuẩn 4* tiêu chuẩn Trung Quốc (2 người/phòng đôi);
Visa nhập cảnh Trung Quốc (visa đoàn);
Ngày ăn 3 bữa theo chương trình.( mức ăn 30 NDT/người/ bữa chính)
Bữa chính có 8 món + 1 canh + đồ uống;
Xe đưa đón điều hoà: 10-15 người sắp xếp 19 -26 chỗ, 16-20 người sắp xếp 26-35 chỗ;
Chi phí thăm quan cửa thứ nhất;
Vé cáp treo Vân Tam Bình trong khu Núi Tuyết Ngọc Long;
Hướng dẫn tiếng Việt nhiệt tình, giàu kinh nghiệm đi suốt tuyến;
Bảo hiểm mức bồi thường 300.000 NDT. Quý khách 75 tuổi trở lên không tham gia
bảo hiểm này;
Mỗi người một ngày một chai nước trên xe ngày đoàn đi thăm quan.
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Không bao gồm:
Chi tiêu cá nhân, phí hộ chiếu, đồ uống, chi phí điện thoại, giặt là trong khách sạn;
Chi phí Thuế VAT;
Chi phí phòng đơn;
Vé tham quan các điểm không đề cập trong chương trình;
Vé xe điện trong các khu thăm quan (nếu quý khách sử dụng);
Vé xem show trình diễn “Ấn tượng Lệ Giang“;
Tips cho lái xe và hướng dẫn viên là: 5 USD/khách/ngày (30 USD/khách/chuyến đi).

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 24 giờ hoặc đổi tour sau 48 giờ 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 10 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 40% tổng giá trị tiền
tour.
Hủy tour trong vòng 07 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 50% tổng giá trị tiền
tour.
Hủy tour trong vòng 05 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 70% tổng giá trị tiền
tour.
Hủy tour trong vòng 03 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 80% tổng giá trị tiền
tour.
Trường hợp hoãn huỷ tour trong vòng 48 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.
Trong trường hợp quý khách bị Đại sứ quán từ chối thị thực vì lý do cá nhân, quý
khách không được hoàn lại phí xin cấp thị thực, phí dịch thuật tài liệu nếu có, đồng
thời phải chịu các chi phí phạt hủy vé máy bay theo quy định của hàng không, các
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chi phí hủy dịch vụ tour tại nước ngoài."

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
Khe Hổ Khiêu (Hổ Nhảy) - Tiger Leaping Gorge
Thị trấn Hutiaoxia, Shangrila, Trung Quốc

Khe Hổ Khiêu (hẻm núi Hổ Nhảy) là một hẻm núi mà đoạn sông Dương Tử chảy qua;
tại đó tên gọi địa phương của con sông này là Kim Sa giang - nằm cách Lệ Giang 60 km
về phía Bắc, trong địa phận tỉnh Vân Nam ở phía tây nam Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa. Với chiều dài 15 km, hẻm núi này nằm trong khu vực mà con sông chảy qua các
khối núi như Ngọc Long Tuyết Sơn cao 5.596 m ở phía đông và Cáp Ba Tuyết Sơn cao
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5.396 m ở phía tây qua một loạt các thác ghềnh dưới các vách đá dốc đứng cao 2.000
m. Tương truyền rằng để trốn khỏi một tay thợ săn, một con hổ đã nhảy qua con sông
tại điểm hẹp nhất (rộng 25 m), do đó người ta gọi đây là hẻm núi Hổ Nhảy. Khe Hổ
Khiêu là một phần của Tam Giang Tịnh Lưu đã được UNESCO công nhận là di sản thế
giới.

Đền Songzalin - Songzanlin Lamasery
Đường Niwang, Xianggelila Shi, Diqing Zangzuzizhizhou, Shangrila, Vân Nam, Trung
Quốc

Songzanlin là một tu viện của Phật giáo dòng Mật Tông Tây Tạng nằm trên một ngọn
đồi cao thuộc dòng tu của các Lạt Ma. Songzalin được xây dựng theo nguyên mẫu thu
nhỏ của cung điện Potala - Lhasa Tây Tạng, tọa lạc ở độ cao 3200 m. Nằm trên độ cao
hơn 3200 m, Songzanlin được xem là Tây Tạng thứ hai với những bãi cỏ cháy khô vàng
rực bên cạnh những ngọn núi cao sừng sững phủ băng tuyết quanh năm. Songzanlin
là tu viện Phật giáo Tây Tạng quan trọng và lớn nhất ở Vân Nam, Trung Quốc. Tu viện
này do vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 xây dựng năm 1679 theo nguyên mẫu thu nhỏ của cung
điện Potala (Tây Tạng) và được hoàn thành sau 2 năm xây dựng. Vào thời thịnh vượng
nhất, nơi đây tập trung đến cả ngàn tăng sĩ. Từ xa, Songzanlin nổi bật với những mái
nhọn được dát vàng rực rỡ. Phía bên trong là các dãy phòng với hành lang dài và được
trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc, bức bích họa tuyệt đẹp miêu tả những câu
chuyện trong truyền thuyết Phật giáo. Không gian nơi đây luôn được thắp sáng bằng
một loại sáp làm từ mỡ bò Yak.
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Rừng quốc gia Phổ Đạt Thố - Pudacuo National Park
Đường E Ring, Xianggelila Shi, Diqing Zangzuzizhizhou, Vân Nam, Trung Quốc

Rừng Quốc gia Pudacuo (Potasto) nằm ở trung tâm của khu di sản tự nhiên thế giới
"Tam Giang Tịnh Lưu" thuộc vùng tây bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Pudacuo được
hình thành từ hai vùng đất ngập nước có tầm quan trọng đối với thế giới đó là Khu
Bảo tồn thiên nhiên Hồ Bita và Tam Giang Tịnh Lưu. Rừng Quốc gia Pudacuo là công
viên quốc gia đầu tiên ở Trung Quốc đặt ra những quy định bảo vệ môi trường, du lịch
sinh thái và văn hoá. Rừng Quốc gia Pudacuo thuộc quận Shangri-la, tỉnh Vân Nam,
Trung Quốc. Được xây dựng vào năm 2007, Rừng Quốc gia Pudacuo đã mở đường cho
chiến dịch bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của nhiều Rừng Quốc gia sau này. Shangrila vốn là một nơi được ví như là thiên đường dưới trần thế, một vùng đất chỉ có hạnh
phúc, hòa bình, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ bên ngoài. Pudacuo là một thiên
đường hoang dã. Ở đây là nơi sinh sống của các loài cá, loài phong lan quý hiếm, loài
sếu cổ đen và và thủy tùng quý hiếm mà không nơi nào trên thế giới có. Ẩn mình
trong vùng núi phía tây nam Trung Quốc, Pudacuo là một phần không thể tách rời của
Tam Giang Tịnh Lưu, được UNESCO công nhận là một Di sản thế giới và là một trong
những điểm đến du lịch thu hút nhất Trung Quốc. Nơi đây mang lại lợi ích kinh tế cho
cộng đồng địa phương thông qua các công việc liên quan đến tham quan và du lịch
sinh thái. (Nguồn: kienthucdulich.com.vn)

Công viên Hắc Long Đàm - Black Dragon Pond Park
Đại Lý 671000, Vân Nam, Trung Quốc
Công viên Hắc Long Đàm là công viên nổi tiếng có Hồ Hắc Long nằm ở chân núi Long
Tuyền, thuộc khu phố Cổ Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Công viên được xây
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dựng vào năm 1737 trong triều đại nhà Thanh và được dùng để làm nơi cho vua chúa
ngắm nhìn cảnh quan ngoạn mục của ngọn núi cao nhất vùng mang tên Tuyết Ngọc
Long. Hồ Hắc Long là một hồ rất lớn với diện tích 40 hecta, là nơi cư trú của nhiều loài
chim và các sinh vật sống dưới nước,cùng với những khu cây cảnh ngoạn mục. Dưới
chân núi có đầm nước, mạch nước màu đen sẫm từ đáy chảy liên tục không ngừng
nên hồ nước mới có tên gọi là Hắc Long. Xung quanh hồ, trong khuôn viên của công
viên, là những di tích cổ như Long Thần Tự, Đền Đắc Nguyệt, cầu Suocui, đài Hàn
Nguyệt. Lối vào công viên là một con đường rải sỏi dẫn đến một cây cầu bằng đá cẩm
thạch trắng trên làn nước ngọc lục bảo: cầu Suocui. Ở phía bắc công viên, nếu thời tiết
cho phép, du khách có thể nhìn thấy ngọn núi Tuyết Ngọc Long với tuyết trắng phủ
trên đỉnh. Đền Đắc Nguyệt nằm ở trung tâm của hồ, cùng trên một trục với đài
Hanyue. Tại cổng, có một cặp câu đối được viết bởi nhà văn Trung Quốc nổi tiếng
Quách Mạc Nhược. Trong quá khứ, nước trong hồ đã từng cạn và gây ảnh hưởng tới
cảnh quan xung quanh. Tuy nhiên tới năm 2010, công viên Hắc Long Đàm đã được
chính quyền địa phương chọn làm khu dự trữ nguồn nước. Đến năm 2014, hồ đã được
cải tạo lại và bơm đầy nước, vẻ đẹp trước đây của công viên cũng theo đó mà được
phục hồi. Công viên có nhiều đền nhỏ và các địa điểm tham quan đáng lưu ý gồm:
Nguyệt Điện, Long Thần Tự, Tháp Ngũ Phượng cao ba tầng, Đền Fuguo. Nguyệt Điện
được xây dựng vào cuối triều Minh. Công trình Nguyệt Điện hiện nay thực chất là bản
sao của cung điện ban đầu đã bị hủy hoại trong vụ hỏa hoạn vào năm 1950. Long
Thần Tự được xây dựng bởi người dân tộc Nạp Tây địa phương vào năm 1737 và nằm
ở phía đông của công viên. Nó được đặt tên là Long Thần Tự bởi Hoàng đế Càn Long
của triều đại nhà Thanh. Tháp Ngũ Phượng cao ba tầng được xây dựng trong thời
Minh (1601), và ngày nay nằm ở phía bắc của công viên. Tháp này ban đầu được đặt
tại đền Fuguo cách 30 km về phía tây, nhưng đã được chuyển đến công viên Hắc Long
Đàm vào năm 1979. Ngoài ra công viên Hắc Long Đàm cũng đồng thời là địa điểm của
Viện nghiên cứu Văn hóa Đông Ba và Bảo tàng Văn hóa Đông Ba.

Thành cổ Lệ Giang - Old Town of Liajang
Thành cổ, Lệ Giang 674100, Vân Nam, Trung Quốc
Thành cổ Lệ Giang là một Di sản Thế giới của UNESCO nằm ở thành phố Lệ Giang, Vân
Nam, Trung Quốc. Thị trấn này có bề dày sử hơn 1,000 năm và đã từng là điểm hợp
lưu thương mại dọc theo "Con đường tơ lụa". Thị trấn nổi tiếng với hệ thống đường
thủy và cầu cảng quy mô khoa học. Văn hóa của Lệ Giang kết hợp giữa văn hoá Nakhi
truyền thống và các yếu khác từ các nhà buôn người Hán, những người đã định cư
trong khu vực này từ cách đây hàng thế kỷ. Người Nakhi vẫn giữ truyền thống xây nhà
bằng gỗ và gạch bùn mà họ học được từ các thương nhân Nam Kinh. Các thợ mộc địa
phương vẫn xây dựng các khung nhà gỗ tinh vi từ trí nhớ mà không cần có bản thiết
kế hoặc các sơ đồ nào khác. Những ngôi nhà này thường được trang trí bởi các chi tiết
hoa và chim chạm khắc trên cửa sổ. Các chạm khắc được thực hiện bởi các nghệ nhân
người dân tộc Bai, nhưng đều tập trung vào việc mô tả hệ thực vật và động vật của
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bốn mùa theo phong cách Trung Hoa truyền thống. Ngay cả những gia đình nghèo khổ
cũng cố gắng gom góp tiề bạc để lắp đặt các cửa sổ chạm trổ, và dường như họ coi
chúng còn quan trọng hơn các đồ đạc khác trong nhà. Các tấm cửa sổ nổi tiếng này
luôn được làm sẵn để bán cho khách du lịch.

Phố Tứ Phương - Square Street
Phố Tứ Phương, Quận Cổ Thành, Lệ Giang 674100, Vân nam, Trung Quốc
Phố Tứ Phương, là con phố quảng trường trung tâm của thành phố cổ Lệ Giang, Vân
Nam, Trung Quốc. Bởi vì hình dạng của quảng trường giống hình triện ấn của các
vương triều cổ đại nên phố còn có tên gọi khác là phố Quảng trường. Phố Tứ Phương
có nhiều cửa hàng và cuối con đường sẽ tỏa ra bốn phố khác theo bốn hướng khác
nhau (Tứ Phương). Con phố được lát đá nhiều màu sắc, phẳng và sạch. Các phiến đá
khổng lồ và tinh xảo được thêm vào tạo cho khu phố cổ một cảm giác cổ xưa huyền bí.
Hầu như các con phố ở Lệ Giang đều có sông chảy qua với dòng nước lạnh và trong
lành. Đây cũng là điểm ưa thích để thư giãn của người dân địa phương. Mỗi thứ 3, thứ
5 và thứ 7 lại có các lễ hội nhỏ được tổ chức ở đây.

Núi Tuyết Ngọc Long - Jade Dragon Snow Mountain
Huyện tự trị dân tộc Nạp Tây Ngọc Long, Lệ Giang 674100, Vân Nam, Trung Quốc
Núi Tuyết Ngọc Long (Hán-Việt: Ngọc Long Tuyết Sơn) là một dãy núi gần Lệ Giang,
tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của nó được đặt tên là Phiến Tử
Đẩu cao 5,596 m. Bên kia núi là vực Hổ Khiêu nổi tiếng thách thức các nhà leo núi
thích mạo hiểm. Toàn bộ dãy núi Tuyết Ngọc Long có tất cả 12 đỉnh núi cao trên
5,000m quanh năm tuyết phủ. 12 ngọn núi này bao phủ một khu vực rộng lớn giống
như một con rồng bơi giữa sông Hằng nên gọi là "Ngọc Long". Đây là ngọn núi thứ 71
trong những ngọn núi cao nhất thế giới. Từ độ cao 1,000m bên bờ sông Kim Sa, ta có
thể nhìn thấy hệ thực vật rất đa dạng của núi Ngọc Long bao gồm cả thực vật nhiệt đới
và hàn đới. Có rất nhiều cây tùng, bách, vân ma, hồng xam,...các loại cây quý như bách
hợp, báo xuân, đỗ quyên. Riêng đỗ quyên có tới hơn 40 loại mọc khắp các đỉnh núi.
Các loại thảo dược quý gồm có: hạ thảo, tuyết trà, tuyết liên, ma hoàng, bối mẫu, trọng
lâu, mộc hương,... có tới hơn 200 loại. Nơi này còn gọi là bảo tàng băng tuyết vĩnh cửu.
Núi tuyết Ngọc Long hiện nay là điểm tham quan du lịch bậc nhất vừa là khu bảo tồn
của tỉnh Vân Nam. Có nhiều cách để lên được núi Ngọc Long. Du khách có thể mua
một tour hằng ngày đi bằng cáp treo và có cả vé thắng cảnh. Vì dãy núi rất lớn nên có
nhiều điểm cáp treo khác nhau, điểm lên cao nhất là hơn 4,506 m và được coi là cáp
treo có độ cao nhất châu Á. Từ những điểm cuối của các trạm cáp treo, du khách cũng
có thể thuê ngựa để lên núi cao hơn nữa với giá vài chục tệ.
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Ngọc Thuỷ Bàn - Jade Water Village
Ngọc Long, Lệ Giang 674100, Vân Nam, Trung Quốc
Làng Ngọc Thuỷ Bàn gần chân núi núi Tuyết Ngọc Long được đánh giá là khu vực
cảnh quan hạng AAAA ở Trung Quốc vào năm 2016. Ngôi làng nằm cách thành cổ Lệ
Giang khoảng 13km. Đây cũng là ngôi làng nơi nhà thám hiểm/tác gia/ sinh vật học
Joseph Rock nổi tiếng người Mỹ từng sinh sống. Ngoài những ngôi nhà truyền thống
của dân tộc Nạp Tây, ngôi làng còn có phòng trưng bày trên tường Đông Ba, đền thờ,
suối nước thiên nhiên thánh hiến, nhà hát biểu diễn nhạc cổ, triển lãm và hội thảo
giới thiệu văn hoá Đông Ba của người Nạp Tây. Phong cách trang trí nghệ thuật trên
tường Đông Ba trong phòng trưng bày đại diện cho một phần rất quan trọng của nền
văn hoá Đông Ba. Bức tường phía nam của bức tranh tường cho thấy niềm tin của
người Nạp Tây về sự tồn tại của cái thiện và cái ác, công lý và trừng phạt. Bức tranh
tường trên tường phía tây được chia thành ba phần: phần trên là trời, phần giữa là
trái đất và phần dưới là địa ngục. Người Nạp Tây tin rằng điều tốt lành được khen
thưởng bằng việc được siêu thoát, trong khi đó điều ác lại dẫn đến hình phạt trong địa
ngục. Một mặt của bức tường giữa cho thấy huyền thoại về cuộc chiến giữa các thế lực
đen và trắng. Màu đen đại diện cho các linh hồn ma quỷ và màu trắng, đại diện cho
những điều tốt đẹp. Nó cho thấy niềm tin của họ trong tình yêu, hòa bình và trung
thành với quê hương của họ. Mặt khác của bức tường lại thể hiện đức tin của người
Nạp Tây rằng nếu họ phá hủy hoặc làm hại môi trường tự nhiên, họ sẽ bị trừng phạt.
Ở một phía của bức tường phía bắc, bức tranh tường mô tả Vương quốc Ngọc Long thứ
ba với hình ảnh một cặp vợ chồng trẻ tự tử vì tình yêu. Vương quốc thứ ba là vùng đất
của hạnh phúc tối thượng, với cảnh quan đẹp đầy hoa. Linh hồn của cặp vợ chồng
được chuộc lại bằng cách thờ thần gió. Mặt bên kia của bức tường có một thông điệp
quan trọng là con người sống nếu trong sự hòa hợp chặt chẽ với thiên nhiên thì thiên
nhiên sẽ mang lại cho họ sức khoẻ và sự giàu có. Người Nạp Tây làm mọi thứ để bảo
vệ thiên nhiên và không gây ô nhiễm nó bằng bất cứ giá nào. Một phần quan trọng
khác của ngôi làng là đền Đông Bashiluo nơi phía trước là một sân lớn và lò sưởi. Mỗi
tháng ba âm lịch, một cuộc gặp mặt của người dân trong khu vực Đông Ba lớn sẽ diễn
ra trong đền thờ. Một đặc điểm quan trọng khác của làng là suối nước thiên nhiên, và
con suối cũng là một nơi thiêng liêng đối với người Nạp Tây. Nước xuất hiện dưới gốc
cây già hàng trăm trăm năm tuổi và chảy ra thành một loạt ba hồ trong đó có cá cầu
vồng và cá hồi vàng.

Thảo nguyên Cam Hải Tử - Dry Sea Meadow
Chân núi Tuyết Ngọc Long, Lệ Giang, Trung Quốc
Thảo nguyên Cam Hải Tử là một cánh đồng cỏ nằm ở độ cao 3100 m. Cái tên Cam Hải
Tử có nghĩa là biển cạn, bởi trước đây nơi này từng là một hồ nước băng sau đó cạn
dần và tạo thành đồng cỏ. Với ba mặt được bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ,
Cam Hải Tử là địa điểm gần nhất và thuận lợi nhất để du khách có thể ngắm toàn cảnh
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núi Tuyết Ngọc Long. 13 đỉnh núi của dãy Tuyết Ngọc Long quanh năm phủ tuyết
trắng xóa dưới nền rừng xanh trông giống như một con rồng đang uốn lượn giữa trời
xanh. Thảo nguyên Cam Hải Tử bao la dưới chân núi với cánh đồng cỏ vàng cũng là
nơi chăn thả các loại gia súc như cừu, dê hay bò Yak. Cam Hải Tử cũng là một khu du
lịch nổi tiếng với nhiều ngôi làng dân tộc thiểu số. Du khách tới đây có thể tham dự rất
nhiều những hoạt động du lịch như trượt cỏ, đua ngựa hoặc tham gia những đêm hội
làng của người dân địa phương trong vùng.

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
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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.
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.
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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:
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
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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.
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:
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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
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
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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
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.
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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.
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
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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
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.
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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.
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.
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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
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
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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
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
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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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