
 

 

 

 
  

KHÁM PHÁ TOUR ĐÔNG BẮC 

TUYÊN QUANG – HÀ GIANG – CAO BẰNG – BẮC KẠN 

CỘT CỜ LŨNG CÚ – CỔNG TRỜI QUẢN BẠ - PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN 

MÃ PÌ LÈNG PANORAMA – MÈO VẠC - HỒ BA BỂ - THÁC BẢN 

GIỐC - HANG PẮC PÓ – SUỐI LÊ NIN - ĐỘNG NGƯỜM NGAO 

Phương tiện: đi, về bằng máy bay 

 Thời gian: 05 ngày 04 đêm   

Khởi hành: hàng tuần 

 

THEME TRAVEL TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

Liên tuyến tour Đông Bắc theo Quốc lộ 4C nối liền 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn 

và Mèo Vạc tạo nên một cung đường phượt nổi tiếng bởi hàng loạt các địa danh, thắng 

cảnh vô cùng xinh đẹp. Quý khách sẽ trải nghiệm con đường Hạnh Phúc, từ Hà Giang 

xuyên cao nguyên đá Đồng Văn với chiều dài 185km, phải vượt qua những con đèo cao 

vút ngoằn ngoèo như Bắc Sum, Cổng Trời Quản Bạ, Cán Tỷ, Mậu Duệ, Lũng Cú. Đặc biệt 

là phải vượt qua bức tường thành Mã Pí Lèng danh tiếng, nơi được coi là một trong “Tứ 

Đại Đỉnh Đèo” của Việt Nam. Trên đỉnh Mã Pí Lèng như một bức tranh thiên nhiên tuyệt 

đẹp, từng dãy núi trùng điệp, vô cùng kỳ vĩ, thăm thẳm dưới chân đèo là dòng sông Nho 

Quế như sợi chỉ uốn quanh chân núi.  

Hãy cùng Theme Travel khám phá chương trình tour Đông Bắc, để tìm hiểu những nét đặc 

trưng cuộc sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, tận mắt chứng kiến những sản 

vật tiêu biểu của phiên chợ vùng cao, với tiếng kèn rộn rã, khám phá tìm hiểu văn hóa, lễ 

hội, phong tục tập quán, điệu múa, những đôi trai gái trao nhau câu hò giao duyên bên ánh 

lửa bập bùng của phiên chợ tình vùng cao nguyên đá Đồng Văn 

 



 

 

 

 

CÁC ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

 CHINH PHỤC ĐÈO MÃ PÌ LÈNG MỆNH DANH ĐỆ NHẤT ĐỈNH ĐÈO CỦA VIỆT NAM  

  DẠO SÔNG NHO QUẾ & TRẢI NGHIỆM SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA THIÊN NHIÊN 

 CHECK IN PANORAMA ĐIỂM DỪNG CHÂN NỔI TIẾNG TẠI HÀ GIANG 

 THAM QUAN CỘT CỜ LŨNG CÚ - NƠI ĐỊA ĐẦU ĐIỂM CỰC BẮC TỔ QUỐC 

 THAM QUAN CỔNG TRỜI QUẢN BẠ & CHIÊM NGƯỠNG NÚI ĐÔI TUYỆT ĐẸP 

 THAM QUAN DINH THỰ CỔ VUA MÈO “VƯƠNG CHÍ SÌNH” 

 THAM QUAN THÔN HẠ THÀNH TÌM HIỂU CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN TỘC BẢN ĐỊA 

 KHÁM PHÁ NGÔI NHÀ CỔ CỦA NGƯỜI H'MÔNG, NƠI ĐƯỢC BIẾT ĐẾN VỚI BỐI CẢNH 

BỘ PHIM NỔI TIẾNG “CHUYỆN CỦA PAO” ĐẠT 4 GIẢI CÁNH DIỀU VÀNG 

 KHÁM PHÁ PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN SẦM UẤT  

 THAM QUAN KHU DI TÍCH HANG PÁC BÓ - SUỐI LÊ NIN - KHU DI TÍCH KIM ĐỒNG 

 THAM QUAN ĐỘNG NGƯỜM NGAO & GIAO LƯU ĐỒNG BÀO BẢN ĐỊA 

 THAM QUAN THÁC BẢN GIỐC - CHỤP HÌNH CỘT MỐC BIÊN GIỚI 

 THAM QUAN VƯỜN QUỐC GIA HỒ BA BỂ 

 
 



 

 

 

 

Ngày 1: TP.HCM – TUYÊN QUANG – HÀ GIANG                                  (03 bữa) 

Sáng hướng dẫn viên Theme Travel đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục chuyến 

bay đi Hà Nội. Khám phá chương trình tour Đông Bắc 

Đến sân bay Nội Bài, đoàn dùng điểm tâm sáng. Sau đó, xe đón đoàn khởi hành đi Hà Giang. Trên 

đường đi quý khách luôn được đón chào bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, bình dị của những 

bản làng từ xa xa, những đồi chè, rừng cọ xanh mướt, các thửa ruộng bậc thang trên các sườn 

đồi, nhiều ngôi nhà sàn xinh xắn mộc mạc, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hữu 

tình của vùng núi phía Bắc miền Sơn Cước 

 

12h00 Dùng cơm trưa tại Tuyên Quang mang đậm đặc sản địa phương: gà đồi, cá suối, rau dớn… 

Chiều quý khách tiếp tục đi Hà Giang, trên đường ghé tham quan Thôn Hạ Thành - nơi đây còn 

lưu giữ các phong tục tập quán và những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Tày, tìm hiểu các loại 

nhạc cụ, trang phục, các điệu hát cọi, hát then… vẫn được đồng bào sử dụng trong những dịp lễ 

hội. Đến Hà Giang đoàn nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi 

18h30 Đoàn dùng cơm chiều và tự do khám phá Hà Giang về đêm 

 Ngày 2: HÀ GIANG – CỘT CỜ LŨNG CÚ – ĐỒNG VĂN                         (03 bữa) 

Sáng quý khách dùng điểm tâm và trả phòng.  

07h30 Đoàn khởi hành đi Đồng Văn, quý khách sẽ bắt đầu trải nghiệm con đường Hạnh Phúc, từ 

Hà Giang xuyên cao nguyên đá Đồng Văn phải vượt qua những con đèo cao vút ngoằn ngoèo, 

nhiều đoạn cua tay áo, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là thăm thẳm vực sâu, du khách 

sẽ trải nghiệm cảm giác vô cùng thích thú, để lại nhiều cảm xúc vỡ òa khó quên của chuyến đi 



 

 

 

Điểm check in đầu tiên Cổng trời Quản Bạ, cửa ngõ của con đường hạnh phúc, được thu hút 

đông đảo du khách, nơi tiếp giáp giữa trời và đất, gắn liền với những di tích lịch sử, những câu 

chuyện ly kỳ. Đứng trên ngọn núi có thể ngắm nhìn được toàn cảnh núi rừng Đông Bắc, thị trấn 

Tam Sơn và chiêm ngưỡng Núi Đôi, sau đó quý khách săn ảnh với những bức ảnh xịn sò hiếm có 

Ăn trưa tại Yên Minh (món ăn đặc trưng địa phương). Tiếp tục hành trình tham quan   

- Làng văn hóa Lũng Cẩm (thuộc xã Sũng Là): men theo những hàng ngô xanh mướt, du khách 

tìm hiểu nét văn hoá đa sắc, sống động về trang phục của 3 dân tộc Lô Lô, Mông và Hán. Khám 

phá ngôi nhà Cổ của người H'Mông, nơi được biết đến với bối cảnh phim nổi tiếng “Chuyện của 

Pao” của đạo diễn Ngô Quang Hải được 4 giải Cánh diều vàng. Quý khách Săn ảnh mới những 

kiểu ảnh rất đẹp và lạ mắt 

- DINH THỰ CỔ VUA MÈO “VƯƠNG CHÍ SÌNH”: một công trình kiến trúc cổ rất đẹp và độc đáo, 

bao quanh khu dinh thự là một dải núi cao, tạo nên địa thế hình vòng cung, một địa thế phòng thủ 

tuyệt vời, nhìn từ xa dinh thự giống hình mui con rùa, tượng trưng như thần kim quy che chở và 

bảo vệ dinh thự. Trên đường đi Lũng Cú du khách thưởng ngoạn cảnh sắc ngoạn mục, những 

rừng đá tai mèo giữa những dãy núi trùng điệp, dừng chân chiêm ngưỡng và thỏa sức chụp hình 

những vườn hoa Tam Giác Mạch nở rộ tràn ngập hai bên đường 

 

- Cột cờ Lũng Cú: có độ cao 1470m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện đồng Văn 

– Hà Giang, nơi địa đầu điểm Cực Bắc Tổ Quốc khẳng định chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Vẻ 

đẹp thiêng liêng với lá cờ đỏ, sao vàng tung bay rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh 



 

 

 

em. Đến đây chắc chắn ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp thiêng liêng, những cảm xúc và tự 

hào về mảnh đất Việt Nam tươi đẹp 

Xe đưa đoàn về Đồng Văn nhận phòng và nghỉ ngơi.  

18h00 Dùng cơm chiều tại nhà hàng và nghỉ đêm tại Đồng Văn 

Buổi tối: Tự do khám phá phố cổ Đồng Văn sầm uất, người dân vùng cao thân thiện, hiếu khách 

và cảnh vật thanh bình hoặc thưởng thức món bánh cuốn Hà Giang ăn kèm nước chấm xương và 

măng chua ngon trứ danh  

Ngày 3:  MÈO VẠC - MÃ PÌ LÈNG - PANORAMA – HANG PÁC BÓ       (03 bữa) 
 

 Dùng điểm tâm và thưởng thức ly cà phê giữa cái lạnh vùng cao và chiêm ngưỡng cảnh vật thiên 

nhiên, với lối kiến trúc đặc trưng của khu chợ xưa, khu nhà cổ ngói giao thoa Việt – Hoa, có không 

gian mở để giao lưu văn hóa đa sắc màu được bảo tồn nguyên vẹn hay tham gia một phiên chợ 

ở ngay đối diện dãy nhà cổ, tiếng cười nói rộn vang nơi đây vô cùng sôi động 

 08h00 Đoàn khởi hành đi Mèo Vạc, trên đường chinh phục đèo Mã Pì Lèng cũng là đoạn đường 

đẹp nhất của cung đường Hạnh Phúc xuyên cao nguyên đá Đồng Văn 

 
- Đèo Mã Pí Lèng: được mệnh danh đệ nhất đỉnh đèo của Việt Nam nằm trong "tứ đại đỉnh đèo" 

bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Pha và Pha Đin đều nằm miền núi phía bắc. Mã Pí Lèng nối liền 

Đồng Văn và Mèo Vạc dài khoảng 20 km với nhiều đoạn cua tay áo, một bên là vách núi dựng 

đứng, một bên là thăm thẳm vực sâu. Trên đỉnh Mã Pí Lèng là như một bức tranh thiên nhiên tuyệt 

tác, từng dãy núi trùng điệp vô cùng kỳ vĩ, thăm thẳm dưới chân đèo là dòng sông Nho Quế như 

sợi chỉ mềm mại uốn quanh chân núi chảy qua khe Tu Sản sâu hun hút 

- Quý khách di chuyển theo hướng Xín Cái đến bến thuyền Nho Quế, dạo sông Nho Quế hòa mình 

cùng thiên nhiên, ngắm nhìn những vách đá dựng đứng sừng sững, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên 



 

 

 

nhiên hùng vĩ của núi rừng tựa như bức tranh sơn thủy. Trải nghiệm bầu không khí trong lành và 

sự chuyển biến của cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục làm say đắm lòng người 

Dùng cơm trưa tại nhà hàng Lan Phương (thị Trấn Bảo Lạc) 

- Khu di tích Pác Bó - nơi chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc với khung cảnh nên thơ, 

hữu tình. Dòng suối trong xanh, thơ mộng trước cửa hang được Bác đặt tên là Suối Lê Nin, ngọn 

núi hùng vĩ cạnh bên là Núi Các Mác 

- Khu di tích Kim Đồng - nơi ghi nhớ anh hùng liệt sỹ có công bảo vệ cán bộ cách mạng trong 

thời kỳ kháng chiến 

Đoàn khởi hành về Cao Bằng, dùng cơm chiều và nghỉ đêm tại thành phố Cao Bằng 

Ngày 4 : CAO BẰNG – THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO        (03 bữa) 

          Sáng: Sau khi ăn sáng, xe đưa Quý khách tham quan:   

- Động Ngườm Ngao: du khách sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp kỳ thú được tạo nên bởi những 

lớp thạch nhũ vàng rực, vô vàn nhũ đá với nhiều hình dạng, phản chiếu ánh sáng lung linh, huyền 

ảo. Quý khách có thể dễ dàng bắt gặp những khối đá giống hình người, cây rừng, con vật, nàng 

tiên đang chải tóc, búp sen, bầu sữa mẹ...  mang đến một cảnh quan tuyệt sắc và kỳ ảo có một 

không hai 

 

- Thác Bản Giốc được mệnh danh là thác nước đẹp nhất Việt Nam, ở giữa thác là một mô đá 

được phủ đầy cây và chia thành ba luồng nước trông hệt như một dải lụa trắng với các tầng thác 

nối tiếp nhau, nhìn từ xa cảnh sắc thiên nhiên giống như một bức tranh sơn thủy sắc màu vô cùng 

xinh đẹp, dưới chân thác là dòng sông Quây Sơn nằm phẳng lặng, nước trong xanh như một chiếc 

gương soi bóng mây trời làm say lòng nhiều du khách thập phương 

- Chụp hình Cột mốc Biên Giới Việt Trung 



 

 

 

- Ăn trưa nhà hàng Phưng Cưu (Thác Bản Giốc) 

Khởi hành về BẮC KẠN nhận phòng, nghỉ ngơi 

Tối: Đoàn ăn tối & giao lưu văn nghệ Nghe hát Then (chi phí tự túc) - một thể loại ca nhạc tín 

ngưỡng của người Tày, Nùng tại KDL Ecologde. Nghỉ đêm tại Ecologde Ba Bể 

 

Ngày 5: BẮC KẠN – HỒ BA BỂ – HÀ NỘI – SÀI GÒN                              (02 bữa) 

          Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.  

Quý khách ra bến thuyền tham quan quần thể Vườn Quốc Gia Ba Bể: 

- Hồ Ba Bể: là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, du khách sẽ hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, làn 

nước trong xanh, phong cảnh hữu tình, sông nước, khí hậu mát mẻ của vùng miền núi. lắng nghe 

âm thanh sôi động của nhịp sống hoang dã, thả hồn vào cảnh sắc nên thơ núi rừng hùng vĩ 

- Đảo Bà Góa: chuyện kể rằng, có hai mẹ con người phụ nữ góa chồng đã quả cảm cứu cả dân 

làng qua trận thiên tai chỉ nhờ vào hai hạt trấu được con Giao Long ban tặng. Từ ấy, người ta đặt 

tên hòn đảo là Đảo Góa để tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành với công lao to lớn của bà. Ngoài ta, 

du khách cũng có thể tham quan các thắng cảnh khác trong quần thể Vườn Quốc Gia Ba Bể 

như Động Puông, Thác Đầu Đẳng, Ao Tiên hay khám phá Đồn Đèn - nơi được mệnh danh là 

“Săn mây trên đỉnh núi Hoa” 

11h30 Dùng cơm trưa tại Bắc Kạn 

Đoàn khởi hành về Hà Nội. Xe đưa Quý khách ra sân bay Nội Bài, bay về TP.HCM.   

Chào tạm biệt quý khách và hẹn ngày gặp lại trong những chương trình kế tiếp  

Kết thúc chương trình tham quan hài lòng và tràn đầy thú vị  
 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi linh hoạt 

phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan  
 

  



 

 

 

 

GIÁ TOUR DÀNH CHO MỘT KHÁCH (ĐVT: VND) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 
 

PHỤ THU 

NGƯỜI LỚN 

(từ 10 tuổi trở lên) 

TRẺ EM 

( từ 5-10 tuổi ) 

TRẺ NHỎ 

( dưới 05 tuổi ) 

NGƯỜI NƯỚC 

NGOÀI 

PHÒNG ĐƠN 

9.990.000 7.960.000 KHÔNG NHẬN + 850.000 + 750.000 

 

 CHƯƠNG TRÌNH TOUR ĐÃ BAO GỒM: 

 Vận chuyển:  

- Vé máy bay khứ hồi: Sài Gòn – Hà Nội 

- Xe du lịch đời mới tham quan theo chương trình 

 Lưu trú: Khách sạn 2 sao, tiện nghi đầy đủ 

 Ăn uống tại các nhà hàng địa phương: 05 bữa sáng, 09 bữa chính 

-  Ăn sáng: 05 bữa sáng tiêu chuẩn set menu (01 tô + 01 ly) 

-  Ăn chính: 09 bữa chính có đặc sản địa phương của từng nơi 

 Quà tặng: Nón THEME TRAVEL, nước suối, khăn lạnh 

 Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình 01 lượt/người 

 Tàu thuyền tham quan hồ Ba Bể 

 Hướng dẫn viên: Kinh nghiệm, nhiệt tình và chăm sóc đoàn suốt chương trình. 

 Bảo hiểm: Tai nạn du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 50.000.000đ/vụ việc/ trường hợp 
 

 

 QUÝ KHÁCH TỰ THANH TOÁN:  Thuế VAT 10% (nếu có nhu cầu) 

 Tiền điện thoại, giặt ủi và các loại thức uống trong các bữa ăn chính 

 Thuyền tham quan dạo Sông Nho Quế và Thác Bản Giốc 

 LƯU Ý ĐÓN KHÁCH: Nơi đón đoàn thường rất đông người tập trung, đây là cơ hội cho kẻ 

gian giật đồ. Do vậy, quý khách hết sức lưu ý và cẩn thận các túi xách và đồ quý giá của cá 

nhân mình để trách sự đáng tiếc xảy ra. 

 ĂN UỐNG: 

 Bàn ăn 10 người /bàn. Quý khách nên dùng bữa khi bàn mình đủ số lượng người.  

 Quý khách nên vào bàn ngồi trước cho đủ chỗ rồi sau đó hãy vệ sinh cá nhân để tránh 

trường hợp không biết được vị trí ngồi của xe mình. 
 

 LÊN – XUỐNG XE: 

 Quý khách đi đúng xe, về đúng xe, ngồi đúng chỗ đã ngồi ban đầu trong suốt chuyến hành 

trình để tiện kiểm soát khi xuống tham quan và lên xe di chuyển. 

 Lưu ý những điều hướng dẫn viên thông báo để không phải mất những khoản phí đáng tiếc 

(Lưu lại số điện thoại Hướng dẫn viên hoặc trưởng xe để liên hệ khi cần) 



 

 

 

 LƯU TRÚ PHÒNG KHÁCH SẠN: 

 Khi đi du lịch quý khách nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, Hành lý gọn gàng. 

 Khi ra khỏi phòng vui lòng khóa cửa phòng cẩn thận và gửi lại chìa khóa tại lễ tân để người 

ở chung có thể vô phòng lúc cần thiết. 

 Lưu ý tự gìn giữ các vật trong phòng: nếu mất khách sạn sẽ phạt với giá rất cao 

 MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC: 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang 

theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên, năm sinh, CMND, ngày cấp, nơi cấp. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc 

mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia tour du lịch, vì lí do an toàn cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

 QUY ĐỊNH VÉ MÁY BAY: Đây là chương trình hợp tác với hãng hàng không VietJet Air 

nên có một quy định của hãng quý khách cần lưu ý 

 Áp dụng đối với khách đăng ký tour & xuất VMB tối thiểu: trước giờ khởi hành 12 ngày 

 Giá vé máy bay không bao gồm suất ăn/uống trên máy bay 

 Không được hoàn hoặc hủy vé máy bay. Nếu hủy, vui lòng chịu phạt 100% chi phí VMB 

 Khi đăng ký VMB, quý khách cung cấp họ và tên, ngày tháng năm sinh (đúng từng ký tự ghi 

trong hộ chiếu hoặc CMND) 

 Không được thay đổi thông tin đặt chỗ: họ tên hành khách, chuyến bay, ngày bay, chặng 

bay, tách đoàn, gia hạn vé 

 Số lượng khách tối thiểu để tổ chức tour: 10 khách/đoàn 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Trong trường hợp đến trễ khi xe đã khởi 

hành; Không làm thủ tục đúng giờ (khi hãng hàng không đã đóng quầy, kết thúc chấp nhận 

hành khách); Không lên máy bay trước giờ đóng cửa lên máy bay, hoặc hủy tour không báo 

trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’ 

 Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do máy bay hoãn 

- hủy chuyến. Theme Travel sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào 

khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng của tour đó (ngoại trừ 

chi phí vé máy bay) 

 HÀNH LÝ VÀ GIẤY TỜ TÙY THÂN: 



 

 

 

 Du khách mang theo giấy CMND bản chính (còn thời hạn 15 năm) hoặc Hộ chiếu (còn 

thời hạn sử dụng). Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa 

rời, vui lòng mang theo visa khi đăng ký và khi đi tour. 

 Khách lớn tuổi (từ 70 tuổi trở lên), khách tàn tật tham gia tour, phải có thân nhân đi kèm 

và cam kết đảm bảo đủ sức khỏe khi tham gia tour du lịch. 

 Trẻ em dưới 14 tuổi phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy khai sinh bản chính và đi cùng 

với bố mẹ, nếu đi với ông bà phải có giấy ủy quyền,  

 Trẻ em trên 14 tuổi bắt buộc phải có giấy CMND hoặc hộ chiếu 

 Tất cả giấy tờ tùy thân mang theo đều phải bản chính 

 Du khách mang theo hành lý gọn nhẹ và phải tự bảo quản hành lý, tiền bạc, tư trang trong 

suốt thời gian đi du lịch 

 Khách Việt Nam ở cùng phòng với khách Quốc tế/ Việt kiều yêu cầu phải có giấy hôn thú 

 Qúy khách vui lòng có mặt trước giờ khởi hành 02h00 

 Hành lý xách tay 07kg/ người, quý khách có hành lý ký gửi vui lòng đăng ký trước 

QUY ĐỊNH HỦY LAND TOUR:   

 Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Tết. Không tính thứ bảy, chủ nhật. Nếu hủy tour, 

Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

 Quý khách chuyển đổi tour sang ngày khác và báo ngày khởi hành trước 8 ngày sẽ không 

chịu phí (không áp dụng các tour KS 4-5 sao). Nếu trễ hơn sẽ căn cứ theo qui định hủy 

phạt bên dưới và chỉ được chuyển ngày khởi hành 1 lần. 

 Hủy vé trong vòng 24 giờ hoặc ngay ngày khởi hành, chịu phạt 90% tiền tour. 

 Hủy vé trước ngày khởi hành từ 2 - 4 ngày, chịu phạt 50% tiền tour. 

 Hủy vé trước ngày khởi hành từ 5 - 7 ngày, chịu phạt 30% tiền tour 

 Hủy vé trước ngày khởi hành từ 8 ngày trở lên, chịu phạt 10% tiền tour 

 Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến nhận tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc 

tour. Chúng tôi chỉ thanh toán trong khoảng thời gian nói trên. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 
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