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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

Tour Du lịch Hồng Kông - Disneyland 2022 từ TPHCM
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Mã Tour: NN-73 - Khởi hành: 11/04 16,30/05 20,27/07 08/08

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

- Trải nghiệm bay cùng hãng hàng không Cathay Pacific.

- Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 sao.

- Đền Sik Sik Yuen Wong Tai Sin - ngôi đền Đạo giáo, Phật giáo và Nho giáo linh thiêng.

- Đỉnh núi The Peak - cùng ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời, bến cảng rực rỡ.

- Trung tâm triển lãm và hội nghị Hồng Kông - Một trong những công trình ấn tượng nhất của Hồng Kông.

- Chợ Quý Bà - Ladies Market - những con phố nhộn nhịp bán quần áo, phụ kiện níu chân du khách về đêm.

- Con đường đi bộ Tsim Sha Tsui - thả bộ trên con đường lung linh dọc bờ biển và dõi mắt ngắm nhìn một
trong những cảnh quan đô thị biển đẹp nhất thế giới.

NGÀY 1 : TP.HỒ CHÍ MINH - HONGKONG (ĂN SÁNG TRÊN MB + ĂN TRƯA/TỐI)

Quý khách tập trung lúc 03:30 sáng tại Cột số 10, Lầu 2, Cổng số 2 Ga đi quốc tế - Sân bay Quốc tế Tân
Sơn Nhất. Hướng dẫn viên Công ty du lịch làm thủ tục cho đoàn và cùng đoàn khởi hành đi HongKong trên
chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific CX772 06:25-10:00. 

- Đoàn đến Sân bay Chek Lap Kok - HongKong, quý khách làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý cá nhân.
Hướng dẫn viên địa phương chào đón đoàn và xe đưa đoàn di chuyển vào trung tâm Hongkong, đoàn đi
qua cầu Thanh Mã – 1tên cầu được đặt theo tên hai hòn đảo cầu bắc ngang là Thanh Y và Mã Loan,  được
hoàn thành vào năm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc 17-4-1997. Cầu Thanh Mã là cây cầu dây
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văng có nhịp lớn thứ 7 thế giới và cũng là cây cầu có nhịp dài nhất thế giới có 2 tầng cho cả xe ô tô và
đường sắt lưu thông.

Sau đó về khách sạn nhận phòng và dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  

Chiều: Quý khách tham quan chợ Quý Bà - với hơn 100 gian hàng gồm quần áo, phụ kiện và đồ lưu niệm,
chợ Quý bà trên đường Tung Choi kéo dài 1 km.

17:30 Quý khách trở về khách sạn dùng bữa tối với món lẩu Hồng Kông “Tả Pín Lù’’ hoặc món nướng BBQ
tự chọn với các món tươi ngon như: Bò mỹ, Tôm, mực, các loại viên vv… kèm nước ngọt + Bia lon không
hạn chế tại nhà hàng địa phương.

Nghỉ đêm tại Hongkong.

NGÀY 2 : HONGKONG (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng Dùng điểm tâm. Tham quan thành phố:

Miếu Huỳnh Đại Tiên  - Wong Tai Sin - danh thắng tâm linh thu hút đông đảo tín đồ địa phương lẫn khách
du lịch nhất tại Hồng Kông, nơi thờ thần linh Lão giáo, Quan Âm và Khổng Tử. 

The Peak  -  Đỉnh núi Thái Bình cao 552m - là điểm cao nhất trên đảo Hồng Kông và du khách đi lên núi
bằng xe điện - một trải nghiệm thú vị khi những hình ảnh những tòa nhà chọc trời của Đảo Hồng Kông lướt
qua cửa sổ xe điện ngay trước mắt.  Từ trên đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những
tòa nhà chọc trời và cảng Victoria với con đường dẫn tới những ngọn đồi xanh mướt của khu Tân Giới.  

Trung Tâm Hội Nghị và triển lãm Hongkong - Exhibition and Convention Center - nơi diễn ra buổi lễ bàn
giao Hồng Kông về Trung Quốc ngày 1/7/1997.

11:30. Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, tiếp tục tham quan:

Repluse Bay -Vịnh Nước Cạn, một trong những khu dân cư sang trọng và giá nhà đất đắt đỏ nhất
Hongkong, nổi tiếng có tòa nhà phong thủy – một toà cao ốc với góc nhìn bao quát 360o  toàn cảnh vịnh và
có một ô trống giữa tòa nhà theo phong thủy, mang lại may mắn cho các chủ nhân sinh sống tại đây.

Tham quan và chụp hình phong cảnh tuyệt đẹp của khu vực TsimShaTsui Waterfront Promenade Stars
Avenue - khu vực đại lộ danh vọng nhìn toàn cảnh 44 tòa nhà chọc trời hai bên bờ cảng Victoria

Mua sắm tại Trung tâm Sản Xuất Vàng Bạc Đá Quý, Trung Tâm DFS miễn thuế với các mặt hàng đồng hồ
hiệu nổi tiếng.

17:30 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương và tự do khám phá Hong Kong về đêm  

Nghỉ đêm tại Hongkong.

NGÀY 3 : HONG KONG – CHƯƠNG TRÌNH VUI CHƠI TỰ CHỌN (ĂN SÁNG)

Sáng Ăn sáng. Quý khách tự do sinh hoạt, tham quan hoặc mua sắm. Ngoài ra, các chương trình tự chọn
giúp quý khách trải nghiệm nhiều danh lam thắng cảnh và điểm vui chơi tại Hongkong:

- Công Viên Disney Land: Quý khách tham quan 4 khu vui chơi chủ đề tại DisneyLand."Tomorrow Land",
"Main Street U.S.A", "Discovery Land", "Magical World" - tự do tham dự các trò chơi  và xem  các chương
trình biểu diễn đặc sắc như  Golden Mickey  họat cảnh  lại các phim họat hình từng đọat giải của Walt
Disneys, ngày hội Vua Sư Tử , tham gia trò chơi thám hiểm không gian, ngồi tàu thám hiểm rừng sâu,
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chương trình Disney diễu hành, thành phố trò chơi -  Toys city và xem bắn pháo hoa tại công viên.

Phụ thu: Vé tham quan tham khảo 120 USD/khách 

- Đại Nhĩ Sơn tham quan bức tượng Đại Phật bằng đồng, được thỉnh tọa năm 1993 sau hơn 12 năm chế tác,
nằm trên độ cao 34m.  Khi vượt qua 268 bậc thang lên đỉnh tháp, toàn cảnh bán đảo Hongkong lộng lẫy
hiện ra trước mắt. Tịnh xá Bảo Liên được thành lập từ năm 1903, chánh điện của Tịnh xá có ba bức tượng
Phật tượng trưng cho Quá khứ - Hiện tại – Tương lai.  Đây là nơi đào tạo và tu học của các vị sư toàn khu
vực Hongkong và phía Nam Trung Hoa. 

Phụ thu: Vé tham quan tham khảo 105USD/khách 

Nghỉ đêm tại Hong Kong.

NGÀY 4 : HONG KONG – TP.HCM (ĂN SÁNG, TỐI)

Đoàn dùng điểm tâm, sau đó tự do sinh hoạt, mua sắm và tham quan tại các trung tâm đến 18:00:

- Pacific Palace: 8 Queensway, Admiralty – hệ thống cửa hàng cao cấp và bình dân tại tầng 1,2,3 và các
nhà hàng, rạp chiếu phim.

- Time Square: 1 Matheson Street, Causeway Bay – hàng hóa của các thương hiệu Âu, Mỹ, Nhật…

- The Landmark: Des Voeux Road, Central – khu bán hàng cao cấp nhất tại Hongkong với các nhãn hàng
LV, Hermes, Christian Louboutin, Elie Saab…

- Habour City: Canton Road, Tsim Sha Tsui – khu vực trải dài trên 3km, dọc theo hai bên đường tập trung
hơn 800 cửa hàng cao cấp, bình dân phù hợp với mọi loại khách hàng, có hệ thống rạp chiếu bóng và nhà
hàng phục vụ quý khách. 

- Festive Walk: 80 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong: trung tâm shopping, cửa hàng và giải trí.

18:30 – Xe và HDV đón đoàn đùng bữa tối và đưa Quý khách ra sân bay Hongkong đáp chuyến bay về Việt
Nam. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý cá nhân.  Kết thúc chương trình,
chia tay đoàn và mong hẹn gặp lại./.

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 Người Lớn Trẻ Em Từ 02 - 11 tuổi Trẻ em Dưới 02 tuổi

Từ 3 Sao 14.990.000 12.990.000 5.000.000

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).
• 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.
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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 các loại (sân bay, xăng dầu, an ninh).
- Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, 2 - 3 khách/phòng (Trường hợp 3 khách vì lí do giới tính).
- Vé vào cổng tham quan theo chương trình.
- Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến.
- Xe đưa đón tham quan, ăn uống theo chương trình.
- Trưởng đoàn chịu trách nhiệm khai các thủ tục Hải quan cho quý khách.
- Phục vụ nước uống hàng ngày.

QUÀ TẶNG:

- Nón du lịch, túi xách du lịch, bao da hộ chiếu.
- Tặng tòan bộ phí Bảo hiểm du lịch Quốc Tế (mức bồi thường cao nhất 200 triệu đồng/ khách).

KHÔNG BAO GỒM:

- Hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng).

- Chi phí tham quan ngoài chương trình.

- Các bữa ăn tự do trong chương trình.
- Chi phí cá nhân, nước uống trong phòng khách sạn.
- Visa nhập Việt Nam đối với Việt Kiều hoặc mang quốc tịch nước ngoài: 750.000đ/khách (giá trị 30 ngày).
- Tiền Tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 65.000đ/ khách/ ngày.

TRƯỜNG HỢP HỦY TOUR:

- Huỷ tour sau khi đã có visa mất 100% tiền cọc.
- Hủy trước 7 ngày: chi trả 50% tổng số tiền tour.
- Hủy từ 4 đến 6 ngày: chi trả 80% tổng số tiền tour.
- Hủy trong vòng 3 ngày: chi trả 100% tổng số tiền tour.

LƯU Ý:

- Quý khách vui lòng nộp Hộ chiếu bản chính hoặc bản photo(giá trị sử dụng trên 6 tháng).
- 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./.
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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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