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CHÙA BÁI ĐÍNH/ HOA LƯ  - TRÀNG AN - HANG MÚA 

( Ăn trưa buffer, nhận đơn từ 2 khách) 
 

Thời gian: 01 ngày  
 

Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc 
tỉnh Ninh Bình. Nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt 

quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Tràng An vốn 
được gọi là thành Nam của kinh đô Hoa Lư xưa, nay là cố đô Hoa Lư. 

 
 
Chương trình chi tiết: 
07h00-07h30: Xe và HDV đón quý khách tại các khách sạn trong phố cổ và Nhà hát lớn Hà Nội sau đó 
khởi hành đi Ninh Bình. 
10h30: Tới Bái Đính. Hướng dẫn viên đưa Quý khách vào thăm chùa Bái Đính – ngôi chùa nổi tiếng với 

nhiều kỷ lục: Khuôn viên cả khu chùa Bái Đính có diện tích 107ha, trong đó, Điện thờ Tam Thế và Pháp 
Chủ rộng hàng ngàn mét vuông; tại ngôi chùa này có tượng Phật Tổ Như Lai bằng đồng lớn nhất Đông 
Nam Á (nặng 100 tấn) và ba pho tượng Tam Thế, mỗi pho nặng 50 tấn. 

Hoặc  
Đến Ninh Bình, Quý khách vào thăm cố đô Hoa Lư (Kinh đô của Việt Nam vào thế kỷ 10), đến 
Thăm đền thờ Vua Đinh, Vua Lê. Tham quan khu vực khai quật bên cạnh đền thờ Lê Đại Hành, ngắm 

cảnh ở thung lũng xinh đẹp Trường Yên để tận hưởng những cảnh quan tuyệt vời. 
 
12h30: Quý khách về nhà hàng nghỉ ngơi ăn trưa. 

13h30: Xe đưa Quý khách ra bến Tràng An, lên thuyền thăm Khu du lịch sinh Thái Tràng An – nơi 
những dải đá vôi, thung lũng và những sông ngòi đan xen tạo nên một không gian huyền ảo, kỳ bí. Quý 
khách ngồi trên thuyền thư giãn và tham quan 4 hang động tự nhiên trong số những hang động đẹp 

nhất trong khu du lịch Tràng An là Hang Lấm, Hang Vạng, Hang Thánh Trượt và hang cuối cùng là Hang 
Đại. Quý khách còn dừng chân ghé thăm các điểm tâm linh như đền Suối Tiên và Hành Cung Vũ Lâm. 
Tuyến này sẽ rất phù hợp với những bạn trẻ, những người thích chụp ảnh Check in, Quý khách có thể có 

những trải nghiệm đầy đủ về hành trình ngồi đò thăm hang cũng như có thể lưu lại những cảm xúc, 
những bức hình đẹp trong hành trình về thăm Tràng An. 
15h30: Tiếp theo HDV đưa Quý khách tham quan Hang Múa, Quý khách bách bộ qua những lối đi vòng 

vèo được bao phủ bởi cây xanh và các kiến trúc non bộ đẹp mắt và sau đó là hành trình chinh phục đỉnh 
núi Hang Múa với 500 bậc đá. Tới đỉnh núi Múa, thu vào trong tầm mắt của Quý khách là tất cả đất trời 
của mảnh đất Hoa Lư rộng lớn với vẻ yên bình nhưng lộng lẫy như một bức tranh thủy mặc khiến không 

ít người chẳng thể kìm lòng mà vỡ òa cảm xúc. Trên hành trình trở lại, Quý khách sẽ ngang qua khu vực 
Đầm sen nằm giữa những rặng núi đá vôi tạo nên một khung cảnh cực kỳ thơ mộng và 
cổ trang. Quý khách có thể thuê những bộ đồ cổ trang để chụp hình tại đây. 

17h00: Quý khách lên xe trở về Hà Nội. 
19h30: Về đến Hà Nội. Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại! 
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Đơn giá cho 01 khách: 1.020. 000 vnd 
 

 
TOUR BAO GỒM 

 
TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 

➢ Xe oto đưa đón đoàn theo chương trình 
tham quan 

➢ Ăn trưa buffer tại bungalow, thoả thích chụp 
ảnh hoặc tắm hồ bơi ( nếu có thời gian) 

➢ Vé thắng cảnh thăm hang Múa, đò ghép 
Tràng An 

➢ Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình ( 
song ngữ anh-việt 

➢ Nước uống trên xe 
➢ Bảo hiểm du lịch 

 
➢ Chi phí cá nhân: đồ uống trong bữa ăn, 

tham quan ngoài chương trình, mua sắm... 
➢ Tiền TIP cho HDV 
➢ Thuế VAT 
➢ Các chi phí không có trong mục Bao Gồm 
➢ Phụ thu lễ tết 200.000 vnd/ khách 

 

CHÍNH SÁCH TRẺ EM: 

➢ Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 
người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour (tiêu chuẩn 
như trẻ em tính phí) 

➢ Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải ngủ 
chung giường với bố mẹ). 02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu chuẩn giường ngủ riêng 

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

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: 
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-  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. 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


