
Du khách đang phân vân lựa chọn để chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi du lịch 

của mình. Trong đầu du khách hiện tại đang có muôn vàn những suy nghĩ như 

nên ăn gì? ăn ở đâu? nghỉ đêm ở khách sạn nào? đi chơi ở những điểm tham 

quan nào? Câu trả lời thật đơn giản nếu du khách lựa chọn một tour trọn gói của 

một công ty du lịch. Ngoài những lí do đó, dưới đây còn có đáp án khác cho du 

khách khi lựa chọn du lịch theo tour. Lịch trình chuyến đi như thế nào cũng là 

một trong những vấn đề quan trọng mà các du khách chọn hình thức du lịch tự 

túc phải tìm hiểu một cách kỹ càng. Đầu tiên, du khách sẽ giảm thiểu được nỗi 

lo lắng khi phải suy nghĩ và lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ cần thiết trong 

chuyến đi vì điều này đã có công ty du lịch sẽ làm hết cho du khách. Vì mỗi 

khách sạn sẽ có hình thức thanh toán tiền phòng khác nhau, điều này có thể tiết 

kiệm được một khoản tiền cho du khách. Ví dụ: du khách nếu muốn đến thăm 

Hà Nội, du khách sẽ phải tìm một hệ thống đặt phòng như hotels in Hanoi, sau 

đó thanh toán và đặt phòng rất mất thời gian. Nhưng nếu theo tour, sẽ không 

phải mất quá trình này. 

 

Du khách sẽ không phải lo lắng hôm nay sẽ đi tham quan tại những địa điểm 

nào mà lịch trình đã được công ty sắp xếp cho du khách trước ngày khởi hành 

rồi. Và điều duy nhất du khách cần phải làm là chuẩn bị hành lý xách vali lên và 

đi. Chắc chắn nếu du khách đi du lịch theo tour sẽ an toàn hơn rất nhiều so với 

việc du khách đi du lịch tự túc. Đi theo tour du khách sẽ được các thành viên 

trong đoàn giúp đỡ nếu xảy ra bất chắc. Hướng dẫn viên chăm sóc chu đáo đến 

từng đường đi nước bước của du khách nên vấn đề an toàn tuyệt đối trong tour 

sẽ được đảm bảo. 

Ngoài ra, việc chọn mua tour du khách không nên chỉ quan tâm đến giá tiền mà 

còn cần phải tìm hiểu kỹ đến tên tuổi của công ty tổ chức tour, phương tiện di 

chuyển và cách sắp xếp lịch tham quan của họ… Du khách cũng nên cẩn thận 

tham khảo sự đánh giá của người thân hoặc du khách bè, những người đã từng 

sử dụng qua dịch vụ của công ty mà du khách đang có ý định đặt tour để yên 

tâm hơn khi lựa chọn. 

Nếu lựa chọn du lịch tự túc, du khách sẽ buộc phải là người tự lên ngân sách 

cho chính mình (và các du khách đồng hành), từ việc lựa chọn điểm đến, chi phí 

di chuyển, đi lại cùng tất tần tật các khoản chi phí khác. Khi du khách đi du lịch 

theo tour trọn gói, lại có chi phí ít hơn rất nhiều khi du khách đi du lịch tự túc. 

Điều này dựa trên so sánh giữa việc du khách bỏ ra một khoản tiền để mua tour 

và tiền du khách bỏ ra hàng ngày cho các chi phí phát sinh từ các vấn đề như ăn 

uống, nơi ở, tự đặt khách sạn và di chuyển… Nếu du khách ngủ đêm khách sạn 

một mình giá phòng sẽ rất đắt so với du khách đi du lịch theo tour, du khách có 

thể chia sẻ phòng cùng người trong đoàn. Hơn nữa, du khách sẽ được thưởng 

thức rất nhiều món ăn khác nhau, phù hợp với khẩu vị của du khách khi ăn cùng 

nhiều người. 

Một số địa điểm du lịch trên thế giới, chính quyền địa phương chỉ cho phép 

khách tham quan đi theo từng nhóm tour tham quan, do vậy nếu đi một mình và 
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không chịu sự ràng buộc với bất kỳ công ty du lịch nào, du khách sẽ khó có thể 

tiếp cận. Vì thế, hình thức du lịch theo tour sẽ giúp du khách đi được nhiều nơi 

đặc trưng hơn và di chuyển dễ dàng hơn, không mất thời gian để tìm hiểu trước 

thông tin hay hỏi đường đến đó. 

Mặc dù hình thức du lịch theo tour cũng có những lợi thế và nhược điểm nhất 

định. Nhưng đối với những chuyến đi nước ngoài, đến một đất nước xa lạ và 

đặc biệt là du khách không có nhiều kinh nghiệm tự túc thì việc lựa chọn hình 

thức du lịch này tương đối hợp lí, bởi nó đảm bảo được tính an toàn về cả thời 

gian, con người và tiền bạc. 


