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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Hồng Kông - Disneyland - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Mã Tour: NN-72 - Khởi hành: Liên hệ

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

NGÀY 01: TP HCM - HỒNG KÔNG - THẨM QUYẾN

Buổi chiều: Hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đón quý khách tại cổng D2 cột số 12 Ga đi Quốc Tế sân bay
Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh bay đi Hồng Kông.
Đến sân bay Chek Lap Kok xe và Hướng dẫn viên địa phương đón đoàn, khởi hành đi Thẩm Quyến. Tham
quan tham quan Cửa sổ Thế Giới - Công viên rộng hơn 480.000m2 ( nơi tập trung các kỳ quan Thế Giối thu
nhỏ như:  Tháp Effren,  Kim Tự Tháp Ai  Cập,  Tượng Nhân Sư,  thành phố New York,  Tượng nữ thần Tự Do,
tháp nghiêng...). Về khách sạn nhận phòng 3 sao (hoặc tương đương).

NGÀY 02: THẨM QUYẾN - TRUNG HOA CẨM TÚ

Buổi sáng: Ăn sáng, tham quan xưởng sản xuất Tơ lụa.. Quý khách tìm hiểu văn hóa Trung Hoa qua hình
tượng linh vật Kỳ Hưu.

Buổi chiều: Tham quan TRUNG HOA CẨM TÚ - Quý khách có dịp tìm hiểu những nét truyền thống độc đáo
của các dân tộc đang sinh sống trên đất nước Trung Quốc qua Làng Văn Hóa Dân Tộc.

Tự do tham quan và mua sắm tại khu thương mại nổi tiếng Đông Môn.
Ăn tối, về khách sạn nghỉ ngơi, tự do dạo phố đêm.

NGÀY 03: THẨM QUYẾN - CỬA SỔ THẾ GIỚI - QUẢNG CHÂU

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 2

Buổi sáng: Ăn sáng Khởi hành đi Quảng Châu, ăn trưa. Thăm Công Viên Việt Tú với tượng Ngũ Dương
Thành - biểu tượng của người dân Quảng Châu, tham quan viện nghiên cứu Đông Y Trung Quốc. Quý khách
tham quan nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Đến Hoàng Hoa Cương - viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, tự do
mua sắm tại phố đi bộ Bắc Kinh lộ - khu mua sắm sầm uất của Quảng Châu. Về khách sạn nhận phòng
nghỉ ngơi.

NGÀY 04: QUẢNG CHÂU - HỒNG KÔNG

Buổi sáng: Ăn sáng. Trở về Hồng Kông. Tham quan Trung tâm Hội nghị và triễn lãm Hồng Kông - nơi đã
diễn ra lễ trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc vào ngày 1-7-1997, Vịnh Nước Cạn (Repulse Bay) - Miếu
Thần Tài - quý khách có thể cầu tài cầu lộc hoặc cầu con cái, đi qua cầu Trường Thọ cầu mong cho sống
lâu trăm tuổi...

Chiều: Đoàn tham quan Trung tâm Kim Hoàn, Miếu Huỳnh Đại Tiên (Wong Tai Sin) - một trong những ngôi
chùa cổ và linh thiêng nhất Hồng Kông. xe đưa Quý khách Tham quan đỉnh núi Thái Bình (Peak Tower) -
ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Hồng Kông - cảm nhận được bầu không khí rất mát mẽ. Về khách sạn
nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 05: HỒNG KÔNG - DISNEYLAND

Buổi sáng: Ăn sáng. Đến Trung tâm Văn Hóa Hồng Kông và Đại lộ ngôi sao (khu Tsim Sha Tzui) - nơi ghi lại
những dấu ấn của nền điện ảnh Hồng Kông và các diễn viên điển ảnh nổi tiếng.

Chiều, xe đưa quý khách đi tham quan Công viên Disneyland - một trong những công viên nổi tiếng trong
tập đoàn WALT DISNEY Khám phá tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, xem phim hoạt hình của hãng
Walt Disney, thưởng thức chương trình show tại các khu vực Fantasyland, Adventureland, Tomorrowland…
gặp gỡ và giao lưu những nhân vật huyền thoại Bạch Tuyết, Cô bé Lọ Lem… và những người bạn dễ thương
Chuột Mickey, Chó Pluto, Vịt Donarld,...

Buổi tối, xe đón Quý khách tại công viên. Về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 06: HỒNG KÔNG - TP HCM

Buổi sáng: Sau khi ăn sáng. Quý khách tự do mua sắm cho đến giờ trả phòng khách sạn. Xe đưa khách ra
sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay về Việt Nam.
Đến sân bay Tân Sơn Nhất, trưởng đoàn chia tay Quý khách kết thúc chuyến tham quan và xin hẹn gặp lại
dịp sau./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Hãng Bay

Từ 3 Sao 14.588.000 11.528.000 Viet Nam Air

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
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• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi SGN - HKG - SGN.
- Thuế sân bay 2 nước + Phí xăng dầu + Phí an ninh.
- Visa Hồng Kông, Trung Quốc theo đoàn.
- Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, 2 khách/phòng.
- Vé vào cổng tham quan theo chương trình.
- Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến.
- Xe đưa đón tham quan theo chương trình.
- Ăn uống theo chương trình.
- HDV chịu trách nhiệm khai các thủ tục Hải quan cho quý khách.

QUÀ TẶNG:

- Nón du lịch, túi xách du lịch, bao da hộ chiếu.
- Tặng tòan bộ phí Bảo hiểm du lịch tiêu chuẩn Quốc Tế (mức bồi thường cao nhất 10.000USD/khách).

KHÔNG BAO GỒM:

- Hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng).
- Chi phí cá nhân, nước uống trong phòng khách sạn.
- Tiền Tip cho HDV và tài xế địa phương: 3 USD/ khách/ ngày.
- Visa nhập VN đối với khách Việt Kiều hoặc mang quốc tịch nước ngoài: 35 USD/khách(giá trị 30 ngày).

VÉ TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn + thuế (ngủ ghép chung giường với bố mẹ).
- Từ 2 - dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn + thuế (ngủ ghép chung giường với bố mẹ).
- Từ 2 - dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn + thuế (ngủ giường riêng).
- Từ 12 tuổi trở lên bằng giá với người lớn.

TRƯỜNG HỢP HỦY TOUR:

- Nếu hủy tour trước 10 ngày khởi hành sẽ mất tiền cọc (200 USD).
- Nếu hủy tour trước 06 ngày khởi hành sẽ chi trả 50% tổng giá trị tour.
- Nếu hủy tour trước 03 ngày khởi hành sẽ chi trả 70% tổng giá trị tour.
- Nếu hủy tour trong vòng 72h trước ngày khởi hành sẽ chi trả 100% tổng giá trị tour.
(Các ngày trên chỉ tính theo ngày làm việc, không tính thứ 7 chủ nhật).
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LƯU Ý:

- Quý khách vui lòng nộp 2 tấm hình 4x6 và Hộ chiếu bản chính(giá trị sử dụng trên 6 tháng) trước 14 ngày
để làm visa Hồng Kông.
- Giá thuế xăng dầu có thể thay đổi tùy theo thời điểm xuất vé...
- Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhằm mang lại
sự thoải mái, thuận tiện cho Quý khách.
- Trong những trường hợp khách quan như : thiên tai, khủng bố,... hoặc do sự cố hay có sự thay đổi lịch
trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa,... thì công ty sẽ giữ quyền thay
đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an tòan cho Quý khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi
thường những thiệt hại phát sinh.
- Theo quy định của hải quan Hồng Kông mỗi khách không được mang trên 10 điếu thuốc lá./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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