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Du lịch: Hồng Kông shopping
4 Ngày - 3 Đêm (T-S-HKG-26)

https://yeudulich.com/tours/t-s-hkg-26/du-lich-hong-kong-shopping.html
Hong Kong được mệnh danh là xứ cảng thơm - tên gọi vừa kích thích về mặt khứu giác
vừa cho thấy sự trù phú như đã có từ hàng trăm năm nay. Một lần đặt chân đến đây,
du khách bị cuốn hút giữa thành phố phồn hoa đô hội - nơi bạn mặc sức mua sắm, dạo
chơi và thưởng thức những món ngon say lòng người.
Là địa điểm vui chơi được kéo nháy “đèn đỏ” của Hong Kong, Lan Kwai Fong nổi tiếng
là tụ điểm giải trí về đêm bậc nhất Châu Á luôn đông đúc, tấp nập người trẻ, sôi động
nhờ ánh đèn led và tiếng nhạc thâu đêm. Thiên đường mua sắm chợ Quý Bà Hong
Kong điểm đến bạn nhất định phải ghé qua nếu đi du lịch Hong Kong. Có lẽ khi đến
Hong Kong, không ai còn lạ lẫm với đỉnh núi Thái Bình nổi tiếng này là điểm cao nhất
ở đảo Hong Kong. Tại đây bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh hòn đảo
thơ mộng với những tòa nhà chọc trời. Là một thương hiệu công viên giải trí chủ đề
nổi tiếng của thế giới, Disneyland Hong Kong là mô hình công viên giải trí mà du
khách ngỡ như lạc vào xứ sở Disney của Hoa Kỳ. Nơi đây sẽ mang đến cho quý khách
những trải nghiệm tuyệt vời, đáng nhớ trong chuyến đi.

1/29

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

Thông tin
Khởi hành từ

Dành cho

Sản phẩm của







Hà Nội

Tất cả mọi người

Sun Tour

Hàng không

Khách sạn

Size đoàn





15-25

Hong Kong Airlines

4 sao

Người

Quốc gia:

Trung Quốc

Thành phố:

Hồng Kông

Hoạt động đặc biệt:

• Tham quan đại lộ Ngôi sao Hồng Kông
• Mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn của Hồng
Kông
• Vui chơi tại Disneyland Hồng Kông

Ngôn ngữ hướng dẫn viên

Tiếng Việt, Tiếng Trung
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Hành trình
Ngày 1: Hà Nội - Hồng Kông
Khởi hành tới Hồng Kông
Đáp chuyến bay HX529 tới Hồng Kông
Lan Quế Phường
Cầu Thanh Mã
Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm tập trung đưa quý khách ra sân bay
quốc tế Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến bay HX529 (14h50 – 17h55) đi Hồng Kông.
Trên đường đi từ sân bay đến khách sạn, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng Cầu Thanh
Mã cây cầu treo lớn thứ 7 trên thế giới.
Tới Hồng Kông, quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi ăn tối tại nhà
hàng địa phương, quý khách tự do khám phá các tụ điểm sôi động của Hồng Kông về
đêm như Lan Quế Phường hoặc các khu chợ đêm, nghỉ đêm tại khách sạn Rosedale 4*
hoặc tương đương.

Thực đơn
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 2: Hồng Kông
Tham quan Hồng Kông
Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông
Đỉnh Thái Bình
Vịnh Nước Cạn
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông
Cửa hàng miễn thuế
Habour City (lựa chọn 1)
Tu viện Chi Lin
Trung tâm Đá quý
Chợ các Quý bà (lựa chọn 2)
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Quý khách dùng bữa sáng, sau đó đi tham quan Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông nơi vinh
danh những tài tử diện ảnh Hoa Ngữ, lên Đỉnh Thái Bình ngắm toàn cảnh Hồng Kông
nơi tọa lạc những ngôi biệt thự sang trọng của các ngôi sao điện ảnh Hồng Kông. Quý
khách cầu tài, lộc, trường thọ, tình duyên bên Vịnh Nước Cạn.
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng đại phương và nghỉ ngơi. Buổi chiều, quý khách tham
quan Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông nơi diễn ra lễ trao trả Hồng Kông
trở về Trung Quốc. Tu viện Chi Lin. Trung tâm đá quý, cửa hàng miễn thuế cũng là
những địa điểm không nên bỏ qua khi đến Hồng Kông. Quý khách có thể tự do mua
sắm tại khu phố sầm uất Habour City hoặc Chợ các Quý bà.
Quý khách ăn tối và nghỉ đêm tại Rosedale Hotel 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: Hồng Kông
Tham quan Hồng Kông
Tự do mua sắm
Công viên Disneyland Hồng Kông (chi phí tự túc)
Sau bữa sáng, quý khách nghỉ ngơi tại khách sạn, tự do tham quan, mua sắm tại các
trung tâm thương mại lớn của Hồng Kông như: Time Square, Harbour City, SOGO...
Quý khách có thể lựa chọn tour tham quan Công viên Disneyland Hồng Kông, công
viên giải trí lớn nhất Hồng Kông. Tới đây, quý khách có thể khám phá Vương Quốc kỳ
diệu của Tazan, chuột Mickey, và tận hưởng các trò chơi cảm giác mạnh như tàu siêu
tốc, thế giới ảo, không gian ba chiều…. tham quan khu Main street, USA tham dự lễ
diễu hành tái tạo lại một đoạn đường nhộn nhịp, sầm uất đặc trưng nhất của miền
viễn Tây nước Mỹ vào đầu thế kỷ XX… thời gian khoảng 10 tiếng.
Giá: người lớn 100$, trẻ em (3 – 11 tuổi) 85$ (giá áp dụng cho quý khách đăng kí trước
ngày khởi hành tại Việt Nam).
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Trong trường hợp quý khách đăng kí trong khi tham gia chuyến đi vui lòng trao đổi
trực tiếp với hướng dẫn viên để biết thêm chi tiết).
Quý khách nghỉ đêm tại Rosadale Hotel 4* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn
Bữa trưa: Tự túc
Bữa tối: Tự túc

Ngày 4: Hồng Kông - Hà Nội
Trở về Hà Nội
Tự do mua sắm
Đáp chuyến bay HX528 trở về Hà Nội
Sau bữa sáng, quý khách tự do mua sắm tại các điểm mua sắm hấp dẫn khu vực xung
quanh khách sạn.
Quý khách làm thủ tục trả phòng, xe và hướng dẫn viên đón quý khách ra sân bay.
Sau khi hoàn tất thủ tục check in và xuất nhập cảnh, quý khách tự do mua sắm trong
khu vực miễn thuế tại sân bay các mặt hàng nước hoa, mỹ phẩm, quần áo thời trang,
kính mắt thuốc lá, rượu.... với hàng trăm thương hiệu nổi tiểng như LV, GUCCI,
ZARA....
Quý khách đáp chuyến bay HX528 (16h50 – 18h20) về Hà Nội.
Về đến sân bay Nội Bài, xe và hướng dẫn viên đưa quý khách đưa về điểm hẹn ban
đầu, kết thúc chuyến đi.
Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn
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Dịch vụ
Bao gồm:
Khách sạn Rosedale theo tiêu chuẩn 4* hoặc tương đương (phòng đôi, nếu khách lẻ
nam hoặc nữ sẽ ở phòng 3 người);
Các bữa ăn theo chương trình (mức ăn 8USD/ khách/ bữa)
Xe máy lạnh đời mới: trong và ngoài nước;
Vé máy bay chặng: Hà Nội - Hong Kong - Hà Nội;
Visa nhập cảnh Hong Kong;
Phí sân bay quốc tế, an ninh hàng không;
Hướng dẫn viên tiếng Việt đón tại điểm áp dụng cho đoàn từ 10-14 khách, hướng
dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến áp dụng cho đoàn từ 15 người lớn trở lên;
Vé thắng cảnh vào cửa lần 1 tại các điểm trong chương trình;
Bảo hiểm du lịch (bồi thường tối đa 10.000USD/ vụ) áp dụng cho khách hàng dưới 65
tuổi.

Không bao gồm:
Chi phí cá nhân, đồ uống, hành lý quá cước, tiền điện thoại, phí giặt là trong khách
sạn;
Chi phí phòng đơn, VAT;
Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và lái xe địa phương: 3 USD/khách/ngày tour.

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.
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Hồ sơ thị thực
Bao gồm
Thời hạn nộp hồ sơ xin thị thực Trước 20 ngày so với ngày khởi hành
Trường hợp miễn thị thực 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;
Sao y công chứng Sổ hộ khẩu;
Sao y công chứng giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân;
Bản sao công chứng giấy khai sinh;
Sao y hợp đồng lao động;
Sao y quyết định bổ nhiệm;
Bản gốc xác nhận nghề nghiệp;
Bản gốc quyết định cho nghỉ phép đi du lịch;
Bản sao công chứng thẻ hưu trí nếu đã nghỉ hưu;
Bản sao công chứng quyết định nghỉ hưu nếu đã nghỉ hưu;
Chứng minh tài chính: Bản gốc Xác nhận số dư / Sổ tiết kiệm hoặc bản photo Sổ tiết
kiệm có dấu đỏ xác nhận của Ngân hàng. Mức tài chính tối thiểu
60.000.000VNĐ/người và thời hạn trên sổ tiết kiệm còn hạn 3 tháng sau ngày khởi
hành
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Điểm tham quan
Cầu Thanh Mã - Tsing Ma Bridge
Nằm trên tuyến đường chính Thanh Tự hướng đến sân bay quốc tế Hồng Kông, nối
liền đảo Thanh Y và Mã Loan

Công trình cầu treo Thanh Mã được bắt đầu xây dựng từ tháng 5 năm 1992 và hoàn
thành vào tháng 5 năm 1997. Cầu được đặt tên dựa trên hai hòn đảo lớn nhất của
Hồng Kông mà nó nối liền là là Thanh Y (Tsing Yi) và Mã Loan (Ma Wan). Nhịp chính
của cầu dài 1.377m (dài hơn cầu Cổng Vàng ở San Francisco) và có chiều cao 206m. Với
chi phí xây dựng cầu là 7,2 tỉ đô la Hồng Kông, cầu Thanh Mã trở thành một trong 10
công trình của thế kỉ 20, bên cạnh những dự án lớn như kênh đào Panama, kênh
Angle-French và cầu Cổng Vàng. Cầu Thanh Mã được coi là một trong những cây cầu
hiện đại và dài với độ đường ray lớn nhất thế giới, là nhịp cầu lớn thứ 7 thế giới. Cầu
có hai tuyến dành cho xe ô tô và đường sắt với 6 làn cho các loại xe qua lại với 3 làn
mỗi chiều. Tầng thấp hơn của cầu gồm 2 đường ray xe lửa và phần đường quản lý,
dùng cho các hoạt động sửa chữa và phục vụ mỗi khi Hồng Kông bị ảnh hưởng giao
thông do bão. Vì lý do này mà cây cầu giành được danh hiệu số một trên thế giới cho
cây cầu có nhịp dài nhất có thể cho cả 2 phương tiện giao thông. Đây là một trong
những điểm tham quan tiêu biểu và hấp dẫn du khách, đặc biệt là với những người
đam mê kiến trúc, xây dựng và thiết kế, cùng với 2 cây cầu còn lại của Đường chính
Thanh Tự (Lantau Link) là cầu Đinh Cửu và cầu Cấp Thủy Môn. Do không có đường đi
bộ và điểm đỗ xe, du khách nên đến phía Tây bắc của đảo Thanh Y, nơi có Trung tâm
tham quan Thanh Tự cùng với Đài quan sát để có thể ngắm nhìn toàn cảnh công trình
hùng vĩ này. Đặc biệt vào buổi tối, khoảng 8h30 ở đây sẽ lên đèn với hình ảnh đặc sắc
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không thể bỏ qua. Thậm chí nhiều người dân địa phương cũng không biết rằng lễ hội
ánh sáng này được thiết kế thay đổi theo mùa, và thay đổi trong những dịp trọng đại
như ngày Quốc Khánh.

Chợ các Quý bà - Ladies Market
Đường Tung Choi, khu Vượng Giác, Cửu Long

Chợ Quý Bà trên đường Thông Thái Nhai (Tung Choi) là một điểm du lịch nổi tiếng ở
khu vực trung tâm Vượng Giác, Cửu Long. Chợ Quý Bà nằm giữa khu vực đường
Boundary và Dundas, tuy chỉ kéo dài 1km nhưng có đến hơn 100 gian hàng. Khu
Vượng Giác này là một trong những khu ngoại ô với mật độ dân cư dày đặc nhất trên
thế giới, được chính quyền quy hoạch vào năm 1975, để những người bán hàng rong
có thể buôn bán hợp pháp và ngày nay là nơi tìm mua những món hàng giá rẻ ưa
thích của cư dân bản địa lẫn khách du lịch. Không như cái tên của mình, Chợ Quý Bà
có đa dạng và phong phú các loại mặt hàng, từ cao cấp đến bình dân từ quần áo nam
nữ, túi xách, mỹ phẩm đến đồ chơi trẻ em, đồ điện tử, đồ gia dụng,... Tuy các mặt hàng
có giá khá rẻ nhưng du khách vẫn nên trả giá, và không nên tìm kiếm các sản phẩm
hàng hiệu ở đây. Ngay sau lưng những gian hàng nhộp nhịp này là những cửa hàng
thời trang cao cấp hơn trên cùng con phố. Giá cả tại những cửa hàng này thường cao
hơn nhưng có nhiều lựa chọn hơn, với sản phẩm chính hãng và khách hàng còn có thể
thử quần áo trước khi mua. Vào buổi sáng, ở đây chỉ chuẩn bị và bày biện, họ mở
hàng từ trưa nhưng phải sau 4h chiều mới bắt đầu nhộn nhịp. Bên cạnh việc đi dạo
chợ đêm, mua đồ lưu niệm hay mát xa bấm huyệt thì du khách cũng không nên bỏ
qua thưởng thức các món ăn đường phố từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản. Một trong
những cửa hàng phục vụ món tráng miệng nổi tiếng ở đây là Hui Lau Shan. Tại đây,
còn phục vụ các loại nước như trà trân châu, kem chocolate và trà chanh. Tuy không
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đem đến dịch vụ thương mại cao cấp nhưng đây là một trải nghiệm giúp du khách
hiểu thêm về văn hóa và nhịp sống của người dân Hồng Kông.

Vịnh Nước Cạn - Repulse Bay
Đường Beach

Vịnh Nước Cạn là một vịnh ở phía nam thành phố, được đặt tên theo một trận chiến
khi Hải quân Anh đẩy lùi đoàn cướp biển. Được đầu tư phát triển từ thập niên 90, đây
là một trong 7 địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hồng Kông mà du khách không thể
bỏ qua. Vịnh Nước Cạn là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sát biển của Hồng Kông với
rất nhiều khu nhà hàng, khách sạn, quán xá, bar, cafe..., đồng thời là khu dân cư cao
cấp hạng sang với những biệt thự nổi tiếng của các ngôi sao Hồng Kông. Vì vậy, tuy
vẫn thuộc thành phố nhưng không khí ở đây không quá ồn ào, náo nhiệt như khu
trung tâm mà lại rất yên bình. Tuyến xe buýt đến đây cũng là tuyến xe buýt lâu đời
nhất Hồng Kông, phục vụ người dân và du khách đến tham quan, ngắm cảnh, tắm
biển và thưởng ngoạn các điểm du lịch lân cận. Là một trong 40 bãi biển công cộng ở
Hồng Kông với phòng tắm, phòng thay đồ miễn phí nên hoạt động phổ biến nhất ở đây
là tự do tắm biển, bơi lội. Vịnh Nước Cạn nổi tiếng một phần nhờ sự sạch sẽ và ấm
cúng, không bị ảnh hưởng như các vùng biển khác ở quanh đồng bằng châu thổ Châu
Giang. Ngoài ra ở đây cũng được trang bị sân vui chơi, bãi bóng chuyền, khu tiệc
nướng, khu tổ chức trò chơi tập thể, bãi đỗ xe,... miễn phí và thuận tiện cho du khách
sử dụng. Bên cạnh bơi lội, tắm nắng, ngắm nhìn trải cát hình lưỡi liềm độc đáo, thư
giãn ở các khu nghỉ dưỡng hay ăn uống ở các nhà hàng sang trọng, du khách cũng có
thể leo lên những ngọn núi nhỏ xung quanh, đi dạo ở các công viên hay ghé qua Vịnh
Nước Sâu ở ngay gần đó. Ngoài việc mua sắm, nghỉ dưỡng thì Vịnh Nước Cạn cũng rất
thuận tiện để du lịch tâm linh. Phía đông của bãi biển Công viên tháp Trấn Hải được
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xây dựng theo kiến trúc Trung Hoa truyền thống với bức tượng đôi Quan Âm và Thiên
Hậu cao chót vót, những vị thần bảo vệ ngư dân ngay phía trước. Du khách cũng có
thể cầu nguyện tại tượng thần Mai mối để cầu mong sớm gặp được một nửa yêu
thương, còn những ai đã có gia đình hạnh phúc thì có thể đến hòn đá Hạnh Phúc để
nhận được nhiều điều may mắn cũng như hạnh phúc trong cuộc sống. Để lưu lại kỷ
niệm ở Vịnh Nước Cạn thì địa điểm quen thuộc nhất để chụp ảnh chính là trạm cứu hộ
bãi biển với kiến trúc cổ, tòa hải đăng hay bãi biển lúc bình minh, chiều tà.

Đỉnh Thái Bình - Victoria Peak
Đường Peak

Núi Thái Bình là đỉnh núi cao nhất và là một trong những địa điểm hút khách du lịch
nhất ở Hồng Kông với độ cao 552m so với mực nước biển. Tổng đốc Hồng Kông
Richard MacDonnell đã xây biệt thự mùa hè trên núi Thái Bình vào khoảng năm 1868.
Sau đó, giới thượng lưu cũng chọn đây là nơi tránh nóng. Từ năm 1904 – 1947, tại đây
có một khu riêng biệt dành cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống. Một trong
những cách thuận tiện nhất để lên được đến đỉnh núi là đi bằng xe điện – phương tiện
đã chở được 10 triệu lượt khách tính đến nay. Đặc biệt, khi đi xe điện lên đồi dốc,
người ngồi trong xe sẽ trải qua ảo giác nhìn thấy các tòa nhà bên đường bị nghiêng
như đang sắp đổ xuống, hiện tượng này gây ra bởi góc nhìn nghiêng khi ngồi trong xe.
Tuyến đường cho xe điện được khởi công vào năm 1881, khi Alexander Findlay Smith
– kĩ sư đường sắt người Scotland – đã thuyết phục Tổng đốc Hồng Kông John PopeHennessy cho xây hệ thống đường dành riêng cho xe điện. Một trong những tuyến
đường này nối phía Bắc Doanh trại Murray và Thái Bình Phong (Victoria Gap) trên
đỉnh núi với trạm Sơn Đỉnh được xây cao 396m so với mực nước biển. Kể từ đó, núi
Thái Bình bắt đầu thu hút những người có địa vị cao trong xã hội lên đây sinh sống.
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Findlay Smith đã mong muốn rằng hệ thống xe điện sẽ góp phần thu hút khách du
lịch, từ đó làm tăng doanh thu cho khách sạn Sơn Đỉnh (Peak) của ông, được xây dựng
năm 1873. Tuy nhiên, khách sạn bị phá hủy hoàn toàn trong một vụ cháy vào năm
1938. Ngay tại trạm xe điện núi Thái Bình là bảo tàng lịch sử của trạm. Mở cửa vào
năm 2007, bảo tàng được xây ngầm với hơn 200 hiện vật được trưng bày, được chia
làm 15 khu vực, tái hiện lại cuộc sống tại Hồng Kông vào thế kỉ 19, 20. Đứng trên đỉnh
núi Thái Bình, có thể thấy được toàn cảnh các tòa nhà chọc trời và cảng Victoria với
con đường dẫn tới những ngọn đồi xanh của khu Tân Giới. Một số địa điểm nổi bật
trên núi Thái Bình có thể kể đến tòa tháp Đỉnh Sơn được xây từ năm 2006 với hình
chiếc thuyền, có khu ngắm cảnh rộng được gọi là Sky Terrace 148 – nơi có phòng
trưng bày Sky, ngoài ra còn có các cửa hàng ăn uống và cửa hàng bán lẻ. Những nơi
ngắm cảnh được ưa thích nhất là trạm ngắm cảnh tại đường Lugard hoặc Thái Bình
Sơn Sư Tử Đình (Lion Pavillion) và trung tâm thương mại Peak Galleria. Khu vực đi bộ
quanh đỉnh núi Thái Bình trải dài 3.5 km với nhiều phong cảnh khác nhau. Cùng với
các loại phương tiện đa dạng và sẵn có, núi Thái Bình trở thành một trong những điểm
đến hàng đầu tại Hồng Kông, đón khoảng 7 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Tu viện Chi Lin - Chi Lin Nunnery
Số 5 đường Chi Lin, Diamond Hill, Cửu Long

Tu viện Chi Lin (Chí Liên Tịnh Uyển) là ngôi đền Phật giáo lớn nằm ở Đồi Kim Cương,
Cửu Long, Hồng Kông. Đây cũng là một tổ chức phi lợi nhuận và gây quỹ từ thiện.
Quần thể tu viện bao gồm nhà nghỉ cho du khách, các khu vườn mang phong cách cổ
xưa, nhà hàng chay, đền, sảnh đường,…với tổng diện tích hơn 33,000m2. Tu viện Chi
Lin được xây dựng dưới sự giám sát của Abbot Reed Um vào năm 1934 với mục đich
ban đầu là nơi dành cho các tu sĩ trồng trọt, tự cung tự cấp. Đến năm 1948, tu viện tổ
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chức các lớp học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và mở trại trẻ mồ côi
cùng nhà cho người vô gia cư vào năm 1957. Cho đến nay, trong tu viện đã mở được
một trại trẻ mồ côi, một trại dưỡng lão, trường tiểu học và trung học, một trung tâm
văn hóa và các nhà hàng chay, quán trà truyền thống. Tu viện được nâng cấp sửa
chữa vào năm 1968 và đi vào hoạt động trở lại từ ngày 1/1/1998. Tu viện Chi Lin được
tu sửa theo lối kiến trúc thời Đường Trung Quốc, được xây hoàn toàn bằng gỗ, đá và
đất sét - không có một chi tiết nào bằng kim loại. Hơn 1.000 thanh gỗ tuyết tùng vàng
được kết nối với nhau bằng những mộng gỗ lồng khít. Đây là thành quả của sự hợp tác
giữa các kĩ sư hiện đại và các chuyên gia xây dựng theo lối truyền thống của cả Trung
Quốc và Nhật Bản, đảm bảo rằng mọi thứ trong tu viện đều được sắp xếp và tuân thủ
chặt chẽ theo phong thủy, đề cao sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Tu viện
bao gồm các ngôi đền và rất nhiều các di tích tôn giáo bằng vàng, đất sét và gỗ, thể
hiện tinh thần tôn kính nhất đối với Phật giáo. Để vào tu viện, du khách phải bước qua
Sơn Môn tức “cổng núi”. Sau cổng là khu sân vườn với hồ sen, những hòn giả sơn và
những cây bonsai. Cuối sân vườn là Điện Thiên Vương, thờ pho đại tượng Đức Phật và
các vị Thiên Vương ở mỗi góc điện. Chính điện, nằm sau sân vườn thứ hai, là tòa kiến
trúc lớn nhất toàn quần thể, với 28 cột gỗ tuyết tùng nâng đỡ trần được tạo từ 28.000
viên ngói. Trong chính điện là năm pho tượng Phật mạ vàng với tượng Phật Thích Ca ở
giữa. Một số hoạt động thăm quan du lịch tu viện có thể kể đến các nghi lễ tôn giáo
được tổ chức vào mùng 8/12 và rằm tháng Giêng hàng năm tính theo âm lịch – đây là
các nghi lễ nhằm tạ ơn các vị thần thánh và cầu nguyện cho một năm mới hạnh phúc;
đài tưởng niệm nghệ sĩ Trương Quốc Vinh; các hồ hoa sen, hoa huệ tây,…

Lan Quế Phường - Lan Kwai Fong
Khu Trung tâm Hồng Kông
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Lan Quế Phường nằm giữa đường Wyndham và đường D'Aguilar trên đảo Hồng Kông.
Nơi đây nổi tiếng với cảnh đêm và những nhà hàng phục vụ các bữa ăn tối từng đoạt
giải thưởng. Là đường phố bar nổi tiếng nhất tại Hồng Kông với 80 nhà hàng và quán
bar nằm rải rác trong con đường hẹp hình chữ L nằm trong khu Trung tâm. Khu
Trung tâm đóng vai trò là trung tâm kinh tế và tài chính của Hồng Kông, là nơi tập
trung các doanh nghiệp nước ngoài, các công ty đa quốc gia, trụ sở chính phủ và các
tòa nhà văn phòng với các luật sư nổi tiếng. Lan Quế Phường tập trung phần lớn công
nhân viên chức và người nước ngoài. Thời gian tốt nhất để tới đây là vào đêm thứ sáu
và thứ bảy, khi đó nơi đây trở nên đông đúc nhất với nhiều hoạt động giải trí. Nói
chung, buổi tối ở đây được chia làm hai phần: Giờ vui vẻ và Giờ Tiêu tiền. Giờ Vui vẻ
dành cho các nhân viên văn phòng, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Để thu hút họ, hầu hết
các quán bar đều có các chương trình khuyến mại, chẳng hạn như mua một tặng một
miễn phí cho đồ uống và một nửa giá cho đồ ăn. Giờ Tiêu tiền bắt đầu lúc 10 giờ tối khi
nhiều sinh viên đại học và người nước ngoài tới tham gia vào tụ điểm này. Mặc dù đây
là nơi dành cho giới viên chức nhưng lại không phải là nơi đắt đỏ để vui chơi. Một ly
bia chỉ có giá khoảng HK$40 đến 50, chỉ bằng một nửa giá so với Giờ Hạnh phúc. Ơ
Lan Quế Phường việc thanh toán cả tiền boa và phí dịch vụ là điều rất bình thường.
Tên và nội thất của các địa điểm ăn uống trong khu vực văn hoá độc đáo này đều được
Tây hoá. Các quán bar thường có trang trí đơn giản với một quầy bar và tủ đựng bia
với tất cả các loại bia và đồ uống. Đường Wing Wah trong Lan Quế Phường là một con
phố ẩm thực với nhiều món ăn nước ngoài, chẳng hạn như cơm cà ri Ấn Độ, thức ăn
cho người sành ăn từ Malaysia và Thái Lan. Tiếng Anh đã từng là ngôn ngữ xã hội phổ
biến của khu vực này, nhưng với việc có ngày càng nhiều du khách đến từ đại lục, một
số nữ hầu bàn ở các quán bar đã bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Quan Thoại. Trong
Đêm giao thừa, Giáng sinh và những dịp lễ lớn khác, sẽ có các hoạt động được tổ chức
dọc theo các con phố, như các quán trò chơi, các cuộc thi và các buổi trình diễn giải
trí. Mọi người cũng đổ xô đến nơi này để cùng đếm ngược trong lễ Giao thừa. Trong
Ngày Toàn Thánh, ở Lan Quế Phường sẽ diễn ra lễ hội hóa trang và mọi người ăn mặc
đủ kiểu như ma, ngựa, thiên thần, ma quỷ và xác ướp. Các lễ hội đặc sắc tại Lan Quế
Phường cũng là một điều thu hút mà khách du lịch không nên bỏ lỡ nếu có dịp ghé
thăm.
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Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông - Hồng Kông Avenue of Stars
Số 20 đường Salisbury, Tsimshatsui, Cửu Long, Hồng Kông

Đại lộ ngôi sao là một đoạn cầu dài 400 m dọc theo bờ phía bắc của cảng Victoria, phía
trước trung tâm thế giới mới ở Tsim Sha Tsui. Đại lộ này được khai trương vào tháng 4
năm 2004 và chi phí 40 triệu đô la Hồng Kông để xây dựng. Được thiết kế bởi các kiến
trúc sư địa phương của AGC Design, được tài trợ bởi tập đoàn New World và được hỗ
trợ bởi các cơ quan chính phủ bao gồm ban du lịch Hồng Kông, ủy ban du lịch Hồng
Kông và hiệp hội giải thưởng phim Hồng Kông. Đại lộ được xây dựng dựa trên đại lộ
danh vọng của Hollywood và tưởng nhớ các ngôi sao của ngành công nghiệp điện ảnh
Hồng Kông. Những phiến đồng hình ngôi sao được đặt vào giữa các khối gạch lát màu
của con đường , mỗi cái đại diện cho một ngôi sao điện ảnh trong quá khứ và hiện đại,
nhiều người trong số họ đã qua đời. Số lượng các phiến đồng hình ngôi sao này tăng
lên từ 73, khi đại lộ mới khai trương tới hiện tại là 101. Những tấm huy chương của
hầu hết các ngôi sao hiện nay đều có chứa dấu vân tay bằng xi măng và chữ ký của
chính họ. Một số ngôi sao quen thuộc hơn với khán giả bên ngoài Hồng Kông bao gồm
Dương Tử Quỳnh, Thành Long, Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát và
Trương Mạn Ngọc cũng được vinh danh tại đây. Ở lối vào phía tây của đại lộ, gần Bảo
tàng nghệ thuật Hồng Kông là một bản sao cao 4,5 mét của bức tượng được trao cho
người chiến thắng trong Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông hàng năm. Hai trong số
những điểm thu hút phổ biến nhất dọc theo con đường cho những người muốn chụp
ảnh là bức tượng mô tả lại khung cảnh của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long và một
đạo diễn phim trên sân khấu. Trong tháng 7 năm 2011, chú heo McDull - nhân vật
hoạt hình địa phương, đã trở thành ngôi sao "mới nhất" có một bức tượng bằng đồng
được dựng lên trên đại lộ. Các buổi biểu diễn sân khấu ngoài trời thường diễn ra ở
cuối đại lộ gần bảo tàng nghệ thuật và du khách cũng có thể bắt gặp các nghệ sĩ khác
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tại các điểm dọc theo đại lộ vào cuối tuần và trong các ngày lễ nếu may mắn.

Công viên Disneyland Hồng Kông - Hồng Kông Disneyland
Đảo Lantau, Hồng Kông

Disneyland Hồng Kông thuộc khu vực duyên hải hùng vĩ với núi bao quanh ở Vịnh
Penny ngay trên đường cao tốc bắc trên đảo Lantau, mở cửa vào năm 2005 và là công
viên nhỏ nhất của Disney. Công viên này thuộc sở hữu của Công viên Giải trí quốc tế
Hồng Kông, liên doanh giữa Chính phủ Hồng Kông và Công ty Walt Disney. Tỷ lệ cổ
phần của chính phủ ban đầu là 57%, nhưng sau đó giảm xuống còn 52% do công ty
Walt Disney đầu tư thêm 3,6 tỷ đô la Hồng Kông trong năm 2009 để mở rộng công viên
trên quy mô 5 năm. Số khách tham quan trung bình hàng ngày khoảng 16.800 người
với khoảng 36% du khách từ Trung Quốc đại lục, 25% từ nước ngoài và 39% khách
tham quan ở địa phương. Công viên có gần 200.000 người đăng ký thẻ hội viên hàng
năm. Giá vé vào cửa của Disneyland ở Hồng Kông là rẻ nhất so với bất kỳ Disneyland
khác và giá cả thức ăn và đồ uống trong công viên tương đối ưu đãi so với nhiều công
viên giải trí khác. Chất lượng của các chương trình biểu diễn trên sân khấu, diễu hành
và pháo hoa hàng đêm đều tuyệt vời. Công viên không có nhiều tàu lượn siêu tốc và có
thể hấp dẫn đặc biệt cho trẻ nhỏ và các gia đình, mặc dù công viên có thể được thưởng
thức bởi du khách ở mọi lứa tuổi. Công viên được chia làm 6 khu vực theo chủ đề:
Đường chính Mỹ, Miền đất tương lai, Miền đất kỳ diệu, Miền đất câu chuyện đồ chơi,
Đảo chứa vàng và Miền đất phiêu lưu. Khách đến khu Đường chính Mỹ ngay khi vào
công viên. Dịch vụ thông tin,dịch vụ thuê xe lăn và xe 4 bánh và quầy dành cho tài sản
bị mất được đặt tại Tòa thị chính. Có một tiệm bánh và nhà hàng Quảng Đông đồng
thời là một số quán ăn nhanh, cửa hàng lưu niệm mang nhãn hiệu Disney, cửa hàng
ảnh, kẹo, đồ trang sức và nghệ thuật.Một trong hai ga đường sắt nằm ở lối vào của khu
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Đường chính Mỹ. Một bộ sưu tập xe cộ đi lên và xuống phố. Miền đất phiêu lưu theo
chủ dề rừng nhiệt đới là quê hương của đảo Tarzan, có thể đến bằng bè bằng và nhà
cây Tarzans. Hòn đảo được bao quanh bởi sông rừng rậm dọc theo đó du khách có thể
thưởng thức một chuyến du thuyền đầy bất ngờ. Lễ hội của nhà hát vua sư tử nằm ở
đây và một buổi biểu diễn 30 phút của trình của Vu sư tử được thực hiện đến bốn lần
mỗi ngày. Miền đất kỳ diệu nổi bật với lâu đài Công chúa ngủ trong rừng, là điểm
điểm của màn trình diễn pháo hoa hàng đêm và du khách trình thẻ để vào khu vực
này. Bắt đầu từ 11/6/2016, Miền đất tương lai sẽ có tiết mục Chiến tranh các vì sao: Sự
xâm chiếm miền đất tương lai với những trải nghiệm theo chủ đề chiến tranh giữa các
vì sao bao gồm Núi 3D cho phép khách mang sứ mệnh vũ trụ tới một hành tinh sa mạc
có trong Chiến tranh các vì sao.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông - Hồng Kông Convention and
Exhibition Centre
1 Expo Drive, Wanchai, Hồng Kông

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông (HKCEC) là một trong hai trung tâm hội
nghị và triển lãm lớn tại Hồng Kông cùng với trung tâm AsiaWorld Expo. Đây là nơi đã
diễn ra hàng trăm hội nghị thế giới, hội thảo địa phương, các buổi họp và hội thảo. Kể
từ sau đợt mở rộng quy hoạch lần thứ 2 vào năm 2009, HKCEC ngày nay có diện tích là
91.500 m vuông và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị tối tân hiện
đại. Với cảng biển ngay bên cạnh, HKCEC còn nằm trong khu vực kinh tế trung tâm
của Hồng Kông và được kết nối với mạng lưới giao thông trọng điểm trong khu vực.
HKCEC có tổng cộng 5 hội trường triển lãm, 2 hội trường hội nghị, 2 rạp hát, 52 phòng
họp, 7 nhà hàng, khu vực đỗ xe cho khoảng 1300 xe và các khu vực khác. HKCEC cũng
là nơi tổ chức lễ trả lại quyền hành chính của Hồng Kông, chính thức đánh dấu sự
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chấm dứt cho thời kỳ thuộc địa Anh. Ngoài ra đây cũng là nơi đã tổ chức Hội nghị Bộ
trưởng WTO lần thứ 6 vào năm 2005. Trung tâm hội nghị này cũng đã liên tiếp đạt 13
lần danh hiệu "Trung tâm Hội nghị và Triển lãm xuất sắc nhất Châu Á" được trao bởi
tạp chí CEI Châu Á - tạp chí hàng đầu trong khu vực về ngành công nghiệp này.

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:
Tùy theo từng hãng hàng không
Hành lý xách tay:
Tùy từng 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:
Quy định khi xuất cảnh không mang theo quá 7.000 USD hoặc các ngoại tệ giá trị
tương đương. Nếu quá số tiền trên phải có giấy xác nhận của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam (hoặc quý khách có thể mang theo Visa Card - Master Card). Khi nhập cảnh
được miễn thuế: rượu trên 22 độ là 1,5 lít, rượu dưới 22 độ là 2 lít, đồ uống có cồn 3
lít, thuốc lá 400 điếu, xì gà 100 điếu, thuốc lá sợi 500g, chè 5kg, cafe 3kg, hàng hóa
hợp pháp khác tổng trị giá không quá 300 USD.
Mua sắm và hoàn thuế:
Quý khách có thể mua sắm tại các siêu thị lớn với chất lượng đảm bảo, giá được bán
theo niêm yết, không phải trả giá. Ở những khu chợ, quý khách phải trả giá từ 20%
đến 60% tùy theo từng mặt hàng. Hầu hết các cửa tiệm nhỏ không có phòng thử và
không hoàn thuế vì vậy quý khách cẩn biết rõ kích cỡ và số đo cửa mình theo thước
chuẩn của Mỹ & Châu Âu.
Giờ mở cửa từ 10:00 am đến 7:00 pm. Riêng các tiệm trên đường Causeway Bay &
Tsim Sha Tsui vẫn mở cửa trễ đến nửa đêm. Trang sức và đồng hồ: đường Yee Wo,
đường Hennessy, đường Nathan. Mỹ phẩm: đường Lockart, đường Kai Chiu, đường
Granville, Sai Yeung Choi. Điện - điện tử: phố Wanchai Computer, trung tâm Mong
Ko, Windsor House Computer Plaza, đường Sai Yeung Choi, Time Square. Hải sản
khô & thức ăn bổ dưỡng: Des Voeux Road West, Bonham Strand West.
Trường hợp bị từ chối cấp thị thực:
Các lý do bị từ chối có thể sẽ không được đại sứ quán Hồng Kông cung cấp.
Thông tin đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn:
ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HỒNG KÔNG
Địa chỉ: Tầng 15 Great Smart Tower, 230 đường Wan Chai, Hồng Kông
Điện thoại: (+852) 25914510
Fax: (+852) 25914514; (+852) 25914539
Email: tlsqhk@mofa.gov.vn
Tiền tệ:
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Đơn vị tiền tệ là đồng Đôla Hồng Kông ($HK)
Tiền giấy có trị giá: 10$ HK, 20$ HK, 50$ HK, 100$ HK, 500$ HK, 1.000$ HK.
Ổ cắm điện:
Điện ở Hồng Kông là 220V-240V và ổ cắm 3 chân vuông (quý khách nên chuẩn bị sẵn
ổ cắm chuyển đổi từ Việt Nam - nếu cần thiết).
Trang phục:
Theo thời tiết
Điện thoại và các số liên lạc khẩn cấp:
Quý khách nên mua thẻ điện thoại hoặc dùng tiền xu để dùng gọi về Việt Nam tại
các hộp điện thoại (Telephone Box)
Tip khi đi nhà hàng, sử dụng dịch vụ khác:
Các nhà hàng tại Hồng Kông không phục vụ một số gia vị trong bữa ăn, vì vậy để
bữa ăn thêm hợp khẩu vị quý khách nên mang theo ớt, nước mắm, cà phê, trà từ
Việt Nam.
Tiền tip cho Hướng dẫn viên:
3 USD/ người/ ngày
Lưu ý đặc biệt khác:
Tại các khu vực du lịch như Cố Cung, chùa, đền tưởng niệm… vệ sinh được quản lý
chặt chẽ. Nếu ai khạc nhổ, bỏ rác xuống đường, tiểu tiện không đúng nơi quy định sẽ
bị phạt rất nặng. Ngoài ra trong giao tiếp, người Trung Quốc rất thích quý khách hỏi
về nền văn hóa của họ.
Hồng Kông là đất nước xanh và sạch, vì thế hút thuốc, xả rác, nhai kẹo cao su nơi
công cộng sẽ bị phạt rất nặng. Ý thức chấp hành luật giao thông ở Hồng Kông rất
cao, tại các ngã tư đều có camera. Hình phạt nặng cho người vi phạm luật giao thông
kể cả người đi bộ (đi bộ lấn tuyến, đi bộ vượt đèn đỏ,…)
An toàn, an ninh bản thân:
Quý khách nên lưu ý giữ an toàn cho bản thân.
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.
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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
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:
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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
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.
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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.
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.
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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
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.
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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.
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:
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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
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
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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
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
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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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