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 - Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàn Châu Tô Châu 6N6Đ
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Thời gian: 6 Ngày 6 Đêm
Mã Tour: NN-1625 - Khởi hành: Hằng Tuần
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Tour du lịch Trung Quốc: Trung Quốc đất nước thiên nhiên cẩm tú tráng lệ, có nền văn hóa 5000 năm rực
rỡ, khác biệt với sắc đỏ của Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, không gian hiện đại xen kẽ những lâu
đài và tòa thành cổ, Trung Quốc là một vùng đất mê hoặc bất cứ khách du lịch nào một lần đặt chân đến.
Có lẻ bạn có thể dành hết cả tuổi thanh xuân cũng không thể nào khám phá được hết cảnh đẹp của đất
nước này. Và giờ đây Du Lịch Nắng Mới xin được giới thiệu chương trình tour du lịch Trung Quốc 6 ngày 5
đêm cho bạn cùng khám phá nhé./.
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ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH:
- VISA Trung Quốc cực kỳ đơn giản chỉ hình + hộ chiếu.
- Chương trình tour cực kỳ hấp dẫn với khách sạn 4*.
- Bay thẳng Bắc Kinh và về từ Thượng Hải cùng China Southern Airlines.
- Trải nghiệm Tàu cao tốc từ Bắc Kinh đi Tô Châu.
VỚI CHƯƠNG TRÌNH HẤP DẪN:
- Khám phá “Vạn Lý Trường Thành’’ một Kỳ quan Thế Giới có thể nhìn thấy từ trên mặt trăng, là một công
trình kiến trúc lịch sử vĩ đại của Trung Hoa.
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- Quảng trường Thiên An Môn với diện tích 50 ha là quảng trường lớn nhất thế giới.
- Tham quan“Tử Cấm Thành” (Cố Cung) được xây dựng vào năm 1406, diện tích trên 72 ha với 9999 gian
điện nguy nga tráng lệ. Đây từng là hoàng cung của triều đại Minh - Thanh.
- Viếng “Hàn Sơn Tự” - một trong mười ngôi chùa danh tiếng nhất Trung Quốc. Tiếng chuông chùa Hàn Sơn
Tự là một di sản văn hóa phi vật thể của thành phố sông nước miền Giang Nam.
- Dạo Tây Hồ “Tam Đàn Ấn Nguyệt” với diện tích 6,7km2, là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm ở phía Tây
thành phố Hàng Châu.
- Sư Tử Lâm một trong những lâm viên tiêu biểu cho kiến trúc nhà vườn khu vực Giang Nam.
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- Vui chơi mua sắm“Miếu Thành Hoàng”và “Nam Kinh Lộ” nơi vừa là một khu phố cổ vừa là một trong hai
con phố mua sắm nổi tiếng nhất tại Thượng Hải.
NGÀY 01: TP.HCM - BẮC KINH
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NGÀY 01: BẮC KINH - CỐ CUNG - THIÊN AN MÔN
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Trưởng đoàn đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục checkin đáp chuyến bay CZ6042 SGN
– PEK 00:05 - 05:55 đi Bắc Kinh. Quý khách ngủ đêm trên máy bay.
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Đến sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Đoàn làm thủ tục nhập cảnh. Hướng dẫn viên đón Quý khách dùng bữa ăn
sáng, sau đó đoàn bắt đầu cuộc hành trình tham quan:
- Tử Cấm Thành: Được xây dựng vào năm 1406, diện tích trên 72 ha với 9999 gian điện nguy nga tráng lệ.
Nơi đây từng là hoàng cung của các triều đại Minh - Thanh.

ul

- Quảng trường Thiên An Môn - với diện tích 50 ha là quảng trường lớn nhất thế giới.
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Sau khi ăn tối, đoàn thưởng thức chương trình biểu diễn “Xiếc Tạp kỹ” độc đáo của Bắc Kinh.
Xe đưa Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ đêm tại Bắc Kinh.
NGÀY 02: VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH - DI HÒA VIÊN - SÂN VÂN ĐỘNG TỔ CHIM

w

Quý khách dùng điểm tâm. Sau đó khởi hành đi tham quan:
- Vạn Lý Trường Thành - một Kỳ quan Thế Giới có thể nhìn thấy từ trên mặt trăng, là một công trình kiến
trúc lịch sử vĩ đại của nhân dân Trung Hoa.
- Di Hòa Viên - Cung điện mùa hè của Từ Hy Thái Hậu với Hồ Côn Minh, Núi Vạn Thọ, thuyền đá, hành lang
đi bộ dài nhất thế giới và nhiều công trình xa hoa khác.
Công trình kiến trúc tuyệt mỹ và hết sức độc đáo của Trung Quốc (tham quan và chụp hình bên ngoài)
- Sân vận động tổ chim - Nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008.
- Thủy Lập Phương - Nơi tổ chức các môn thi đấu dưới nước của Olympic Bắc Kinh.
Chiều: Đoàn tự do khám phá “Phố đêm Hậu Hải” - đây là một trong những khu phố có các hoạt động vui
chơi giải trí về đêm sầm uất nhất tại thủ đô Bắc Kinh với các gian hàng ăn uống, quán bar nối nhau dọc hai
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bên dãy phố. Khu phố chứa đựng môt không gian văn hóa kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại
với nhiều kiến trúc cổ xưa còn lưu giữ nguyên vẹn. Đoàn tự túc dùng bữa tối tại đây.
NGÀY 03: BẮC KINH - TÔ CHÂU - SƯ TỬ LÂM - HÀN SƠN TỰ
Quý khách ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, sau đó xe đưa Quý khách đi ra trạm tàu cao tốc,
Quý khách sẽ được trải nghiệm tàu cao tốc đi Tô Châu.
Đến Tô Châu, xe đưa đoàn đi tham quan:
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- Hàn Sơn Tự - một trong mười ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Quốc với tiếng chuông có thể vang xa hàng
chục dặm, là một di sản văn hóa phi vật thể của thành phố sông nước miền Giang Nam.
- Sư Tử Lâm - một kiến trú c đặc trưng củ a viên lâm Trung Hoa, di sả n văn hó a thế giới. Đây là một trong
bốn lâm viên đẹp nhất Tô Châu.
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- Cửa Hàng Tơ Lụa - nơi trưng bày các sản phẩm tơ lụa nổi tiếng về chất liệu và độ tinh tế nhất Trung Quốc.
Tìm hiểu về quá trình sản xuất tơ lụa nổi tiếng của Tô Châu, quý khách có thể mua các sản phẩm tơ lụa về
làm quà cho người thân và bạn bè.
Đoàn dùng cơm tối rồi về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.
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NGÀY 4: TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - TÂY HỒ - MIẾU NHẠC PHI
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Quý khách ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, Đoàn khởi hành đi Hàng Châu:
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- Tây Hồ “Tam Đàn Ấn Nguyệt”- Hồ được xem là đẹp và nên thơ nhất trong 36 hồ có cùng tên ở Trung
Quốc với tổng diện tích 219km2. Và là thánh địa du lịch nổi tiếng, được ca ngơi là “Thiên đường dưới nhân
gian”. Trãi qua nhiều thời kỳ khác nhau, có thêm nhiều công trình được xây dựng quanh hồ, khiến Tây Hồ
trở thành một thắng cảnh nổi tiếng toàn Trung Quốc. Vẻ đẹp của Tây Hồ được cô đọng qua Tây Hồ thập
cảnh (Mười cảnh đẹp của Tây Hồ), mỗi phong cảnh này đều được đánh dấu bằng một cái bia với tên gọi
được chính Hoàng Đế Càn Long nhà Thanh viết theo kiểu thư pháp.
Quý khách dùng cơm trưa, đoàn tiếp tục tham quan:
- Miếu Nhạc Phi - nơi an nghỉ cuối cùng của vị tướng lẫy lừng chiến công đời Nam Tống - Nhạc Phi.
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- Cửa hàng Trà Long Tĩnh - tại đây, quý khách tìm hiểu quá trình trồng hái và chế biến trà nổi tiếng Hàng
Châu, thưởng thức các loại trà nổi tiếng của Trung Hoa.
Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Quý khách tự do thưởng thức chương trình biểu diễn ca múa
nhạc “Tống Thành” - tìm hiểu về văn hóa lịch sử ngàn năm của Hàng Châu (chi phí tự túc).
NGÀY 5: HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI - MIẾU THÀNH HOÀNG - NAM KINH LỘ - BẾN THƯỢNG HẢI
Quý khách ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, Đoàn khởi hành về Thượng Hải. Đến nơi, đoàn đi
tham quan:
- Miếu Thành Hoàng - đây là một trong những di tích lịch sử hàng đầu của Thượng Hải, thu hút rất nhiều du
khách thập phương tới thăm quan, lễ bái. Nơi này vừa là một khu phố cổ vừa là một trong hai con phố mua
sắm nổi tiếng nhất tại Thượng Hải.
Đoàn dùng cơm trưa. Quý khách tiếp tục tham quan:
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- Nam Kinh Lộ - tự do tham quan mua sắm các mặc hàng lưu niệm dọc hai bên khu phố với những chuỗi
trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng buôn bán đủ các loại hàng hoá, đồ trang sức, mỹ phẩm, quần áo,
quà lưu niệm.
- Bến Thượng Hải với “Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu” - cao 468m đứng thứ 3 trên thế giới (chi
phí lên tháp tự túc).
- Tham quan mua sắm tại “Cửa hàng đá quý”.
Đoàn dùng cơm chiều, Quý khách về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.
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NGÀY 06: THƯỢNG HẢI- TP.HCM
Quý khách ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, xe và HDV đưa Quý khách ra sân bay Thượng Hải
làm thủ tục đáp chuyến bay CZ6077 PVG-SGN 08:55 - 12:25.

Trưởng đoàn chào tạm biệt Quý khách và hẹn gặp lại./.
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Về đến sân bay Tân Sơn Nhất đoàn làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam và nhận lại hành lý cá nhân.

BẢNG GIÁ TOUR

Khách sạn
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Khởi hành
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Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Hằng tuần

4 sao

Giá trọn gói

Máy Bay

15,990,000

Bay thẳng

w
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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 đoàn của hàng không China Southern Airlines (Hàng không Nam Phương)
- Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến.
- Phí an ninh sân bay, bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước(có thể thay đổi tại thời điểm xuất vé).
- Khách sạn tiêu chuẩn 4* (2 người/phòng - phòng 3 người trường hợp đi lẻ nam hoặc nữ).
- Visa đoàn nhập cảnh Trung Quốc.(Hộ chiếu bảng gốc + 2 hình 4*6 nền trắng)
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- Phục vụ 1 chai nước suối/khách/ngày.
- Các bữa ăn như chương trình(các bữa ăn có thể thay đổi phù hợp với tuyến điểm tuy nhiên vẫn đảm
bảođủ số lượng và chất lượng bữa ăn tương đương hoặc hơn).
- Xe máy lạnh vận chuyển suốt tuyến.
- Vé tham quan như chương trình.
- Trưởng đoàn và HDV địa phương phục vụ suốt tuyến theo chương trình.
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GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Chi phı́ cá nhân, hà nh lý quá cước, điện thoạ i, giặt ủ i, tham quan ngoà i chương trı̀nh.
- Phụ thu phò ng đơn: 3.500.000 VNĐ/khách/tour.
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- Visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài (nếu có): 840.000 VNĐ/khách.
- Tips cho tà i xế đi ̣a phương và hướng dẫn viên mức đề nghị: 700.000 VNĐ/khách/tour.
GIÁ TOUR TRẺ EM:

an

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (sử dụng giường chung với người lớn).
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- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi: 75% + thuế 4.700.000 VNĐ (Không có chế độ giường riêng).
- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi: 90% + thuế 4.700.000 VNĐ (Có chế độ giường riêng).
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ĐIỀU KIỆN HOÀN/HỦY:
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- Trẻ em đủ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn.

- Ngay sau khi đăng kí tour, cọc 50% tổng giá tour, Phần còn lại Vui lòng thanh toán trước 07 ngày khởi
hành.
- Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc (+phí visa nếu có).
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- Hủy tour trước 14 ngày phí phạt = 50% tổng giá tour chương trình (+phí visa nếu có) (Tính theo ngày làm
việc)
- Hủy tour trước 10 ngày phí phạt = 75% tổng giá tour chương trình (+phí visa nếu có) (Tính theo ngày làm
việc)
- Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình (+ phí visa nếu có). (Tính theo ngày làm
việc)
- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn điện thoại
và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
- Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.
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LƯU Ý:
- Nếu khách hàng bị cơ quan xuất nhập cảnh từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh vì lí do cá nhân hay nhân
thân, Triều Hảo Tourist sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.
- Không giải quyết cho bất kì lí do thăm thân, kinh doanh…để tách đoàn.
- Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay
đổi mà không được thông báo trước.
- (Hộ chiếu) Phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng (Tính từ ngày khởi hành).
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- Tour thuần túy du lịch, suốt chương trình Quý khách không được rời đoàn. (Đối với Khách hàng tách đoàn,
Chi phí tác tách đoàn Phía cty Trung Quốc sẽ thuphí tách đoàn).
- Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.
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- Trẻ em dưới 15 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền từ bố mẹ.
- Triều Hảo Tourist sẽ hỗ trợ về thủ tục hồ sơ trong khả năng khi Quý khách bị từ chối nhập cảnh vào lãnh
thổ Trung Quốc.
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Vì lý do chính trị Trung Quốc, nên những khách đã từng đi qua 1 trong những nước Trung Đông sau đây:
Turkey, Syria, Afghanistan, Pakistan, Iraq.
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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
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Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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