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CHÙA HƯƠNG 1 NGÀY  

(KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY NHẬN  TỪ 2 KHÁCH)  

Du lịch Chùa Hương là một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam, bởi 

chùa là nơi linh thiêng để gìn giữ và truyền bá tư tưởng của Đức Phật. Để quên đi những ồn 

ào của cuộc sống và cầu mong cho gia đình, người thân một năm mới tràn đầy hạnh phúc 

và sức khỏe. Hãy đồng hành cùng Cozy Vietnam Travel, trong chương trình du lịch Chùa 

Hương 1 ngày để khám phá và cảm nhận nét đẹp nơi cửa phật theo cách riêng của bạn nhé! 

   

 

07h30-08h15: Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách tại khách sạn trong khu vực Phố Cổ, 

quận Hoàn Kiếm ＆ Nhà Hát Lớn. Khởi hành đi Chùa Hương, trên đường dừng chân nghỉ 

20 phút 

10h30: Đến bến đò Chùa Hương, Quý khách lên thuye ̀n đi dọc suối Yến, trên đường chiêm 

ngưỡng những ngọn núi mang các hình thù kỳ vĩ như: Sư Tử Phục, Núi Mâm Xôi và đi qua 

cây Cầu Hội - rất đẹp và nổi tiếng của Chùa Hương. 

11h30: Thăm quan lễ phật tại chùa Thiên Trù, ngôi chùa toạ lạc trên thềm núi Lão, được 

xây dựng từ đời Vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497). 

12h30: Dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa tại nhà hàng thưởng thức đặc sản địa phương 

13h30: Quý khách đi cáp treo lên thăm quan lễ phật tại động Hương Tích nơi được mệnh 

danh là "Nam Thiên Đe ̣  Nha ́ t Đo ̣ng”. Tại đây Quý khách có dịp chiêm bái tượng Phật Bà 

Quan Thế Âm Bồ Tát làm bằng đá xanh tạc thời Tây Sơn và hàng vạn nhũ đá với những 
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hình thù kỳ lạ: Bầu Sữa Mẹ, Hoa Phiền Não, Đụn Gạo, đụn Tiền, núi Cậu, núi Cô, Cây Vàng, 

Cây Bạc,..( Chi phí vé cáp treo khứ hồi chưa bao gồm ) 

Lưu ý: Nếu có đủ sức khỏe, Quý khách cũng có thể đi bộ liên tục khoảng 1,5 giờ đồng hồ để 

tới Động Hương Tích và quay lại khu vực chùa Thiên Trù (nhưng sẽ không có hướng dẫn 

viên đi cùng). 

15h30: Quý khách đi cáp treo xuống chân núi, sau đó lên thuye ̀n quay trở lại be ́n. 

16h00: Tạm biệt Chùa Hương, xe đón Quý khách trở về Hà No ̣ i. Trên đường nghỉ ngơi 20 

phút 

18h00 - 18h30: Về đến điểm hẹn, hướng dẫn viên chia tay Quý khách kết thúc chương 

trình. 

Đơn giá cho 01 khách: 740.000 vnd ( nhận đơn từ 2 khách) 
 

BAO GỒM 

1.  Xe du lịch máy lạnh đưa đón theo chương trình 

2. Hướng dẫn viên thuyết minh tiếng Anh và tiếng Việt 

3. Vé thắng cảnh + Vé thuyền đò thăm quan Chùa Hương 

4. Bữa ăn trưa tại nhà hàng thực đơn tiêu chuẩn theo mùa 

5. Nước uống  

 

KHÔNG BAO GỒM 

1.  Thuế VAT, đồ uống tự gọi, 

2. Vé cáp treo khứ hồi 180.000đ/khách người lớn, trẻ em 120.000/ khách 

3. Típ cho hướng dẫn, lái xe, nhân viên phục vụ,… Tiền típ cho lái đò Chùa Hương, tối 

thiểu từ 25.000đ/khách (do tính chất đặc thù của tour Chùa Hương, mong Quý khách 

thông cảm và hoan hỉ) 

4.  Các dịch vụ và chi phí khác không đề cập đến trong chương trình 

5. Phụ thu khởi hành Lễ, Tết: 200.000vnđ/khách 
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CHÍNH SÁCH TRẺ EM 

6. Trẻ em từ 1 - 4 tuổi miễn phí dịch vụ  

7. Trẻ em từ 5-8 tuổi trở lên tuổi tính 75% giá tour như người lớn ( hưởng dịch vụ như 

người lớn ) 

8. Trẻ em từ 9 tuổi trở lên tính 100% giá tour như người lớn 

9. 2 người lớn được kèm 01 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên tính 50% phí dịch 

vụ. 

Lưu ý: 

1.Nên đi dày dép thấp để tiện di chuyển 

2. Nên mặc trang phục kín đáo đến chỗ tâm linh 

3. Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Á Thái Travel sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ 

đoàn (10 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn 

dưới 10 khách, công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 5 

ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới 

 

Lưu ý chung:  

*/ Chênh lệch giá vé thắng cảnh (có thể có) của những điểm du lịch tăng lên sau thời điểm đặt tour. 

Điều này do thực tế phát sinh khách quan. Mong Quý khách thông cảm! 

*/ Bất cứ dịch vụ nào trong tour, nếu quý khách không sử dụng sẽ không được hoàn lại 

*/ 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 nếu không 

thông báo từ lúc đăng ký tour. 

*/ 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, 
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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. 

-thời hạn sử dụng voucher: 30/3/2023 
- Địa điểm sử dụng voucher: Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Á Thái 

 VP Hà Nội: số 11 ngõ 23 Đỗ Quang 

 

 

 

 


