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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 Trung Quốc 5N4Đ - Trương Gia Giới - Phượng
Hoàng Cổ Trấn 2022

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Mã Tour: NN-1622 - Khởi hành: Thứ 2,4,5,6,7 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn từ TPHCM: Được mệnh danh là thiên đường du lịch của Trung Hoa
với vẻ đẹp cổ kính và u tịch. Nằm phía Tây Bắc, Hồ Nam, Trung Quốc Trương Gia Giới hấp dẫn bởi cảnh đẹp
non xanh, nước biết, phong thủy hữu tình. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh sắc mà chỉ nơi
này mới có: ngắm trên 3000 cột đá, vách núi với nhiều hình thù đa dạng; rừng đá sa thạch, thung lũng
Sách Khê hùng vĩ, nên thơ lãng mãng. Ngoài ra, quý khách cũng có thể ghé thăm Phượng Hoàng Cổ Trấn
với vẻ đẹp huyền ảo như lạc vào ảo mộng, Cổ Trấn từ lâu đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung
Quốc và cũng là "Thiên Đường Sống Ảo" của các du khách quốc tế với nét cổ kính và trầm mặc cùng năm
tháng không lẫn vào đâu. Chốn bồng lai tiên cảnh này cũng chính là bối cảnh của những cảnh quay của
những bộ phim nổi tiếng như Tây Du Ký, Thủy Hử hãy cùng Du Lịch Nắng Mới mở cánh cửa bước ra thiên
đường cùng trải nghiệm chuyến hành trình du lịch Trung Quốc lần này nhé.

ĐIỂM THAM QUAN NỔI BẬC:

Trương Giá Giới: Thiên Môn Sơn(Cổng Trời), Hành Lang Kính, Cầu Kính Đại Hiệp Cốc, Bảo Tàng Tranh
Quân Thanh, Thang máy Bách Long Thiên, ngọn núiAvatar Hallelujah, Đài Mê Hồn, Thiên Hạ Đệ Nhất
kiệu.
Xem Biểu Diễn (Tự Phí): Rạng Rỡ Sương Tây, Thiên Môn Hồ Tiên.
Phượng Hoàng Cổ Trấn: Du thuyền sông Đà Giang, Thành lầu Đông Môn , Tháp Vạn Dân, Tường
thành cổ.
Phù Dung Trấn: Cổ Trấn treo lơ lửng trên Thác Nước.
 Đồng Nhân: Miêu Vương Thành.
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NGÀY 1: TPHCM - PHƯỢNG HOÀNG - ĐỒNG NHÂN

(Dùng bữa: Ăn nhẹ trên máy bay)

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất vvà làm thủ tục khởi hành đi Phượng Hoàng - Đồng Nhân.

- Đến sân bay Đồng Nhân, xe và hướng dẫn địa phương đưa đoàn đến khách sạn.

- Nghỉ đêm tại Đồng Nhân (khách sạn ZHUSHA hoặc tương đương).

NGÀY 2: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

- Sau bữa sáng, đoàn tham quan.

- Miêu Vương Thành, một trong 10 điểm tham quan hấp dẫn nhất của Đồng Nhân-Quý Châu. Nơi đây mang
đậm bản sắc của dân tộc Miêu, là chốn thế ngoại đào nguyên nên thơ trữ tình, con người chất phác thuần
hậu, cuộc sống bình dị giản đơn, được tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Miêu.

Sau bữa trưa, Quý khách di chuyển đến tham quan:

- Phù Dung Trấn là trấn cổ ngàn năm tọa lạc trên thượng nguồn một dòng thác lớn, xuyên qua thác nước
vào trong trấn, không chỉ khoác trên mình một nét đẹp thanh bình mà còn vô cùng quyến rũ với những
thác nước hùng vĩ dưới thị trấn. Nhìn từ xa Phù Dung Trấn như được treo lơ lửng trên những thác nước. Quý
khách có thể dạo bước trên con đường trải đá cổ kính, ghé thăm Cung Ba Vương và tham quan bối cảnh
Phim đình đám “PHÙ DUNG TRẤN”.

Sau khi ăn tối, Quý khách có thể xem show biểu diễn nổi tiếng THIÊN MÔN HỒ TIÊN do Đạo Diễn Trương
Nghệ Mưu làm biên kịch, Show kết hợp giữa phối cảnh Thiên Nhiên và với hơn 600 diễn viên cùng với dàn
âm thanh và ánh sang hiện đại. Giá 380RMB/khách (Chi Phí Tự Túc).

Nghỉ đêm tại khách sạn VINENA HOTEL hoặc tương đương.

NGÀY 3: TRƯƠNG GIÁ GIỚI - VŨ LĂNG NGUYÊN

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sau bữa sáng đoàn tham quan:

- Thiên Môn Sơn (bao gồm cáp treo một đợt) nơi đây được mệnh danh là Núi thần Tương Tây “Hồn của Vũ
Lăng”. Quý khách sẽ được trải nghiệm cáp treo vượt núi dài nhất thế giới, thưởng thức phong cảnh đẹp như
tranh thủy mặc. Thiên Môn Sơn với nền văn hoá lâu đời, đươc mệnh danh là tâm hồn của núi Vũ Lăng,
đồng thời cũng được xem là ngọn núi linh thiêng nhất khu vực Tương Tây. Đỉnh núi, khe đá, suối mát, nước
trong, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vỹ nhưng cũng đầy thơ mộng.

- Ngoài ra quý khách còn được dạo bước trên con đường thuỷ tinh hay còn gọi là [Sạn đạo Kính] (đã bao
gồm giày đi trên kính), đi qua [Hành lang Quỷ Cốc], tham quan Cổng Trời - còn gọi là Động Thiên Môn,
chinh phục con đường 99 khúc quanh.

Đoàn dùng cơm trưa và mua sắm tại Cửa hàng tơ lụa và Cửa hàng đặt sản trà đen của Trương gia giới và
Trung tâm nghiên cứu Trung Y, Quý khách có thể ngâm chân với thảo dược tại Trung tâm.
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- Sau đó đoàn tham quan Bảo Tàng Tranh Quân Thanh.

- Sau khi ăn tối, Quý khách có thể xem show biểu diễn nổi tiếng RẠN RỠ SƯƠNG TÂY, với dàn diễn viên
trình diễn bằng ca múa nói về Văn Hóa và Phong Tục của Dân Tộc Miêu, Dân Tộc Thổ Gia, Dân Tộc Bạch…
Giá 350RMB/người (Chi PhíTự Túc).

Nghỉ đêm tại khách sạn ZHANGJIAJIE TIANZI hoặc tương đương.

NGÀY 4: VŨ LĂNG NGUYÊN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sau bữa sáng, đoàn tham quan.

- Cầu Kính Đại Hiệp Cốc là cây cầu kính cao và dài nhất thế giới, đứng trên cầu có thể ngắm nhìn toàn cảnh
đáy thung lũng sâu 400 m; cây cầu siêu dài với cáp chống gió cho phép bạn tận hưởng trọn vẹn cảm giác
kích thích đầy thú vị.

(Tùy tình hình thời tiết, trường hợp thời tiết xấu có thể sẽ thay đổi bằng điểm khác tùy tình hình thực tế).

- Trên đường đi quý khách tham quan Cầu Ải Trại dài 1.146 mét và cao 350 mét, đây là cây cầu treo cao
nhất và dài nhất nối hai đường hầm trên núi. (Chi PhíTự Túc).

- Đoàn dùng cơm tối và về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, Quý khách tự do khám phá Thành Cổ Phượng
Hoàng về đêm.

 Nghỉ đêm tại khách sạn GUOPIN FENG HOANG Hoặc tương đương.

NGÀY 5: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - ĐỒNG NHÂN - TPHCM

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng tại khách sạn đoàn tham quan Thành Cổ Phượng Hoàng (được nhà văn Tân Tây Lan Alley
Rewi khen ngợi là nơi đẹp nhất Trung Quốc, là một thành cổ nhỏ bé nằm ở tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc, với
những ngôi nhà cổ áp sát vào núi và soi mình xuống dòng Đà Giang).

- Qúy Khách tham quanThành lầu Đông Môn, Vạn Thọ Cung, Tường thành cổ, Du Tuyền Sông Đà Giang
(Gồm chí du thuyền).

Đoàn dùng cơm trưa và tự do khám phá thành cổ.

- Đến giờ hẹn quý khách quý khách dùng cơm tối và HDV đưa đoàn ra sân bay đồng nhân đáp chuyến bay
BL1221 23:00-01:35 về TP. Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến tham quan tốt đẹp. Chia tay Quý khách. Hẹn gặp
lại quý khách!

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)

Khởi hành Khách sạn Giá trọn gói Máy Bay

Hàng tháng ngày: 1,3,5,8,10,11,12,15,18,22,26,29 4 sao 13,990,000 Bay thẳng
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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.
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 theo cùng đoàn SGN - TEN //TEN - SGN.

- Phí an ninh, phí xăng dầu, thuế sân bay 2 nước.

- Xe du lịch và vé tham quan theo như chương trình

- Thông tin chuyến bay: (có thể thay đổi tùy theo thời điểm xuất vé).

- Khách sạn 4 sao (phòng 2 hoặc 3 người) và các bữa ăn theo chương trình.

- Ăn uống theo chương trình, Mỗi người 1 chai nước suối 500ml.

- Trưởng đoàn Công ty du lịchvà hướng dẫn viên địa phương suốt tuyến.

- Bảo hiểm du lịch.

- Hành Lý: 20 kg/Kiện hành lý ký gửi+ 7 kg xách tay cho 1 khách.

- Phí làm VISA Đoàn Trung Quốc.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Hộ chiếu phải còn thời hạn trên 6 tháng tính đến ngày về (tính từ ngày khởi hành đến kết thúc tour ).

- Hành lý cá nhân quá trọng lượng quy định.

- Các khoản chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, ăn uống trong phòng của khách sạn.

- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (30 tết và M7) là: 850.000 vnđ/khách/hành trình.

- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (áp dụng cho ngày thường) 700.000 vnđ / khách
/hành trình.

- Visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài :2.070.000 vnđ /khách.

- Chi phí phát sinh nếu chuyến bay huỷ trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, đình công.

- Phụ thu phòng đơn (nếu có) 5.000.000đ/ Hành Trình - Khách Sạn 4 sao Trung Quốc.

- Phí tham quan ngoài chương trình.

Chú ý: Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của Hướng Dẫn Viên để phù hợp với tình hình
thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu trong chương trình.
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ĐIỀU KHOẢN HỦY TOUR: (KHÔNG TÍNH THỨ 7 - CN - VÀ NGÀY LỄ)

Phạt cọc sau khi đóng cọc:

- Hủy tour trước ngày khởi hành 15 ngày 50 % giá tour.

- Hủy tour trước ngày khởi hành 10ngày 80% giá tour.

- Hủy tour trước ngày khởi hành 08 ngày 100% giá tour.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN:

- Đợt I: đặt cọc 5.000.000 vnđ / khách.

- Đợt II: thanh toán số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 07 ngày.

CHÍNH SÁCH TRẺ EM, TRẺ NHỎ:

- Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 12 tuổi: 100% giá người lớn (Có chế độ giường riêng).

- Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 12 tuổi: 95% giá người lớn (Không chế độ giường riêng).

- Trẻ em dưới 02 tuổi: 30% giá người lớn.

ĐIỀU KIỆN XIN VISA ĐOÀN TRUNG QUỐC:

- Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng tính theo ngày về) + hình 4 x 6 Nền trắng độ phân giải cao đối với
Quốc Tịch Việt Nam.

LƯU Ý:

- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như
không bao gồm, các điều kiện hủy tour trong chương trình.

- Giá chúng tôi đưa ra là giá trung bình áp dụng cho 1 khách lẻ ghép cho đoàn từ 10 khách, trong trường
hợp số lượng khách không đủ để khởi hành, công ty sẽ báo trước cho quý khách trước tối thiểu 03 ngày
tính từ ngày khởi hành và chuyển khách sang ngày khác gần nhất mà không phải bồi hoàn thêm bất cứ chi
phí nào.

- Quý khách vui lòng hoàn tất thủ tục và thanh toán số tiền tour còn lại trước 3 tuần khởi hành.

- Trường hợp quý khách đã có visa sẽ được trừ lại 300.000VND.

- Không giải quyết cho bất kỳ lý do thăm thân, kinh doanh… để tách đoàn. Tùy vao trường hợp cần thiết
muốn tách đoàn khách phải báo trước với công ty và chịu phí theo quy định.

- Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình linh động cho phù hợp
tuy nhiên các tuyến du lịch vẫn đảm bảo đầy đủ. Các chuyến bay có thể thay đổi vào giờ chót tùy thuộc
vào các hãng hàng không và thời tiết.

- Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vı ̀lý do cá nhân, chúng tôi sẽ không chịu
trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

- Hồ sơ xin visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại.

- Sau khi Công ty thông báo ký quỹ mà Quý khách không thanh toán tiền ký quỹ (dù đã đậu visa) đồng
nghĩa khách chưa hoàn tất thủ tục thanh toán và được coi là tự hủy tour. Quý khách sẽ không được tham
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gia chuyến đi và Công ty sẽ áp dụng mức phạt theo quy định mục Hủy vé.

- Trường hợp khách từ 75 tuổi phải ký giấy xác nhận sức khỏe và đi kèm 1 người thân từ 18 - 55 tuổi.

Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình
của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa…thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình
bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những
thiệt hại phát sinh./.

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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