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Chương trình du lịch 

ĐĐƯƯỜỜNNGG  LLÂÂMM  --  CCHHÙÙAA  MMÍÍAA  --  TTHHÀÀNNHH  CCỔỔ  SSƠƠNN  TTÂÂYY  --  CCHHÙÙAA  KKHHAAII  NNGGUUYYÊÊNN  

Thời gian: 1 ngày / Phương tiện: ô tô / Khởi hành: hàng ngày 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch trình chi tiết: 

08h00-08h30: Xe ô tô và Hướng dẫn viên đón Quý khách tại các khách sạn trong khu vực phố Cổ và Nhà 

hát lớn khởi hành đi thăm quan:  

 Làng cổ Đường Lâm, một ngôi làng cổ đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Quý khách qua cổng 

làng cổ, thăm đình làng Mông Phụ, phủ Bà chúa Mía, nhà thờ Thám hoa Giang Văn Minh, chùa Mía 

- Ngôi chùa có nhiều tượng phật cổ nhất Việt Nam. Quý khách đi bộ dọc làng, vào thăm nhà cổ và 

thưởng thức các đặc sản: rượu nếp, chè lam. 

11h30: Ăn trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi. Buổi chiều tiếp tục thăm quan: 

 Thành cổ Sơn Tây. Thành được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822) là tòa thành cổ duy 

nhất được xây bằng đá ong của Việt Nam có kiến trúc độc đáo như: tường thành bằng đá ong, 4 cổng 

thành xây bằng gạch cổ. Đây là một trong số ít tòa thành dưới thời Minh Mạng còn lại đến ngày nay, 

thành được xây dựng kiên cố để bảo vệ vùng đất phía tây bắc Thăng Long. 

 Chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây, còn được gọi là chùa Tản Viên, tên hiệu đầy đủ là Tản Viên Sơn 

Quốc Tự. Chùa có niên đại lịch sử từ thời nhà Lý nửa đầu thế kỉ XI. Do được xây trên nền móng cũ, 

theo kiến trúc cũ nhưng mới được tôn tạo từ năm 2008 nên chùa mang dấu ấn kim cổ rất đặc sắc, 

không bị phá vỡ không gian, giá trị lịch sử. Chùa nằm giữa một vùng quê yên bình, tươi đẹp. Có hồ 

nước vuông vắn nắm trong khuôn viên, cây cối xanh tốt, hoa thơm khắp 4 mùa, đem lại không khí 

thanh tịnh cho Phật tử, du khách khi bước chân tới chùa. 

17h00: Xe đưa Quý khách về lại điểm hẹn. Chia tay Quý khách, kết thúc chương trình. 

GIÁ TOUR: VND / 01 KHÁCH 
(áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn) 

 

Giá tour bao gồm: 

 Xe ô tô 7 đến 29 chỗ (tùy số lượng khách) vận chuyển theo chương trình 

 01 bữa ăn trưa tiêu chuẩn, mức ăn 100.000đ/suất 

 Vé thăm quan các điểm có trong chương trình 

 Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo 
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 Nước uống phục vụ trên xe, 01 chai 500ml/người 

 Bảo hiểm du lịch trọn tour (có điều kiện trong phần lưu ý chung): 

 Mức đền bù tối đa 30 triệu đồng/người/vụ (áp dụng với khách lẻ ghép đoàn) 

 Mức đền bù tối đa 120 triệu đồng/người/vụ (áp dụng với khách đi tour đoàn riêng) 

Không bao gồm: 

 Hóa đơn thuế GTGT 

 Đồ uống trong các bữa ăn và các chi phí cá nhân khác không đề cập trong tour 

 Tiền típ cho lái xe và hướng dẫn viên 

 Thông lệ đối với khách Việt Nam từ 50.000đ/khách/01 ngày tour 

 Típ quy định với khách nước ngoài: $5/khách/01 ngày tour 

Trẻ em (cần đọc kỹ để hiểu rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

 Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí dịch vụ (bố mẹ tự lo mọi chi phí liên quan tới trẻ, không chiếm chỗ trên 

xe). 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 50% (có tiêu chuẩn nửa suất ăn 

và chỗ ngồi riêng trên xe). 

Lưu ý: Nếu 01 người lớn đi kèm 01 trẻ em thuộc diện miễn phí thì trẻ này phải mua 50% giá tour 

của người lớn (tiêu chuẩn của trẻ em 50% là có nửa suất ăn và chỗ ngồi riêng trên xe ô tô).  

 Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng) 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 

Những lưu ý chung khác: 

 Quý khách chỉ được mua bảo hiểm khi thoả mãn những điều kiện dưới đây: 

 Đặt tour trước tối thiểu 2 ngày so với ngày khởi hành (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) 

 Phải gửi đầy đủ thông tin chính xác và đầy đủ về Họ tên + ngày tháng năm sinh 

 Là người có quốc tịch Việt Nam 

 Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường 

 Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình 

 Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại 

 Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày 

khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 

 Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường, 

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh, 

phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý 

khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách 

nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng 

như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

 Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong 

suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý, 

vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

 


