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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 - Lệ Giang - Shangrila - Trùng Khánh
5N4Đ từ Sài Gòn
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Mã Tour: NN-1627 - Khởi hành: Hằng Ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Lệ Giang - Shangrila - Trùng Khánh: Hành trình quý khách tham quan thắng cảnh Tây
Tạng tại Phương Nam Trung Quốc, đó là những danh thắng nổi tiếng là biểu tượng như Ngọc Long Tuyết
Sơn, Lệ Giang, Shangrila, Công Viên Hắc Long Đàm, Thành Cổ Độc Khắc Tông... tour trọn gói dịch vụ từ A-
Z, chất lượng và uy tín. Với hành trình 5 ngày 4 đêm sẽ giúp cho quý khách cảm nhận thêm một vùng đất
mới đẹp và ý nghĩa.

ĐIỂM NỔI BẬC TRONG CHƯƠNG TRÌNH

- Thủ tục làm visa nhanh gọn, chỉ cần Hộ Chiếu + Hình.

- Thành cổ Lệ Giang - thành cổ được UNESCO cấp chứng nhận Di sản văn hoá thế giới năm 1997.

- Núi Tuyết Ngọc Long - quanh năm tuyết phủ, được so sánh với “Thụy Sĩ Á Đông” như rặng Pyrenes (ngọn
núi nổi tiếng tại biên giới Pháp và Thụy Sỹ)

- Công Viên Hắc Long Đàm - nơi Dòng nước từ núi tuyết Ngọc Long đổ về nuôi sống vùng đất Lệ Giang.

- Đền Songzalin - Hình ảnh thu nhỏ của Cung điện Potala (Tây Tạng).

- Rừng quốc gia Pudachuo với thắng cảnh hồ Bitahai - Bạch Thuỷ Hà hồ nước ngọt cao nhất ở Vân Nam
(4200m).
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NGÀY 01: TP.HỒ CHÍ MINH - TRÙNG KHÁCH - LỆ GIANG

24h00: Trưởng đoàn đón khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay: ( CZ8196
01:40 – 06:15) (CZ3475 12:40 – 14:35) đến Lệ Giang ( quá cảnh Trùng Khánh). Đến sân bay Lệ Giang xe và
HDV địa phương đón đoàn đi dùng cơm trưa, sau đó đi tham quan:

• Công viên Hắc Long Đàm - nơi dòng nước từ núi tuyết Ngọc Long đổ về nuôi sống cùng đất Lệ Giang. Từ
công viên Hắc Long có thể ngắm sự hùng vĩ của núi tuyết ngàn năm, trong khung cảnh thanh bình của
nước hồ phẳng lặng.

Sau khi ăn tối, đoàn tự do thăm quan phố cổ Lệ Giang ban đêm. Quý khách có thể mua hàng lưu niệm đặc
thù như: tranh gỗ, đồ đồng, đồ bạc chạm khảm rất tinh xảo.

NGÀY 02: LỆ GIANG

Sau khi ăn sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành đi tham quan:

• Núi Tuyết Ngọc Long - Quanh năm tuyết phủ, được so sánh với “Thụy Sĩ Á Đông” như rặng Pyrenes (ngọn
núi nổi tiếng tại biên giới Pháp và Thụy Sỹ ).

• Đi cáp treo lên Vân Sơn Bình với độ cao 3200m và chụp ảnh lưu niệm. Đoàn tham quan thảo nguyên Cam
Hải Tử, Sông Bạch Thuỷ Hà, Ngoc Thuỷ Trại... ( không gồm phí xe điện 210.000VND/khách - giá tham khảo)

Chiều Quý khách trở lại Thành cổ.

Đoàn dung cơm tối. Quý khách tự do khám phá cảnh đêm Lệ Giang hoặc tham gia chương trình Văn Nghệ-
Tông.

• (Thành Thiên Cổ Tình) Hoặc có thể mua hàng lưu niệm đặc thù như: tranh gỗ, đồ đồng, đồ bạcchạm
khảm rất tinh xảo.Nghỉ đem tại Lệ Giang.

 Thành Thiên Cổ Tình.(Chi phí Tự túc  - 60USD/khách)

NGÀY 03: LỆ GIANG - SHANGRILA

Ăn sáng tại khách sạn.

• HDV đưa Quý khách tham quan một vòng Thành cổ Lệ Giang - thành cổ được UNESCO cấp chứng nhận Di
sản văn hoá thế giới năm 1997 - Xây dựng cách đây hơn 800 năm, là một di sản văn hóa thế giới với phong
cảnh đẹp đẽ xứ nước, được mệnh danh là "Venice của Phương Đông", nơi đây nhà nhà đều có suối chảy
qua, những cây liễu buông xuống các bậc cửa và những cây cầu nhỏ xinh xắn.

• Thăm Mộc Phủ (chụp ảnh bên ngoài), Vạn Cổ Lầu (chụp ảnh bên ngoài) một công trình được coi là tiêu
biểu cho lịch sử và văn hóa nơi đây. Mộc Phủ được ví như Tử Cấm thành của phương nam. Trước cổng,
dòng nước chảy từ hướng bắc xuống được bắc ngang bởi cây cầu đá rộng không có thành. Đối diện bình
phong ngoài là tòa cổng chào bằng đá. Xưa kia tòa cổng chào này là công trình kỳ vĩ nhất đất Lệ Giang,
làm bằng đá ngọc trắng. (chụp ảnh bên ngoài)

Đoàn dùng cơm trưa và khởi hành khởi hành đi ShangriLa.

• Dọc theo sông Trường Giang - Kim sa, thăm quan Vòng cung Omega corner - nơi sông Kim Sa chảy đến
đây thì uốn vòng quanh một quả núi tròn tạo thành chữ Ω cân đối như thể nhân tạo. Tiếp tục thăm quan
Khe Hổ Khiêu - Hổ nhảy(Tiger Leaping George), thẳng cảnh thiên nhiên kỳ thú - là hẻm núi sâu, dài và hẹp
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nhất thế giới. Nơi đây dòng sông Trường Giang bị chặn bởi hai dãy núi cao Ngọc Long (5600m) và Habar
(5396m), đột ngột thót nhỏ lại một đoạn dài 16km, chiều sâu tính từ đỉnh núi xuống đáy hẻm là gần
3900m. Đoàn chụp ảnh lưu niệm, sau đó tiếp tục khởi hành đi Shangrila.

• Đến Shangrila. Quý khách tự do mua sắm, sau khi ăn tối tại nhà hàng đoàn tự do dạo chơi khám phá
hoặc có thể tham dự chương trình Nhạc vũ Tây Tạng hoành tráng ( Chi phí Tự túc  - 60USD/khách)  Tối nghỉ
tại Shangrila.

NGÀY 04: SHANGRILA

Ăn sáng tại khách sạn, Đoàn đi tham quan Shangila với:

• Đền Songzalin - Hình ảnh thu nhỏ của Cung điện Potala (Tây Tạng), nằm trên độ cao 3200m, nổi bật với
những mái nhọn vàng rực rỡ, là một ngôi đền lớn nhất ở Vân Nam, nơi tập trung những nét văn hóa tiêu
biểu của người Tạng, xây dựng từ năm 1679 bởi vị Lạt ma thứ 5, hiện vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, có thể
chứa tới 3000 người.

• Sau đó đi thăm quan Rừng quốc gia Pudachuo với thắng cảnh hồ Bitahai - Bạch Thuỷ Hà hồ nước ngọt
cao nhất ở Vân Nam (4200m), nước hồ trong suốt như thủy tinh, cùng với những phong cảnh núi non, đồng
cỏ, đồi hoa, rừng thông thay đổi màu sắc theo mùa.

Đoàn dùng cơm tối và nghỉ ngơi tại Shangrila.

NGÀY 05: SHANGRILA - TRUNG KHÁNH - TP.HCM

 Ăn sáng tại khách sạn, Đoàn đi tham quan:

• Thành Cổ Độc Khắc Tông, là quần thể Tây Tạng được bảo tồn tốt nhất và lớn nhất ở Trung Quốc, có lịch
sử hơn 1.300 năm, là cửa sổ giao lưu văn hóa giữa các khu vực Tây Tạng của vùng tuyết và các khu vực
của đất nước, liên kết kinh tế và thương mại giữa khu vực Tứ Xuyên và Tây Tạng.

• Quảng Trường và Công Viên Quy Sơn: là Quảng trường Ánh trăng, ngọn đồi ở phía đông quảng trường là
Công viên Shangri-La Quy Sơn nổi tiếng. Đứng trên Công viên Sơn Quy, bạn có thể nhìn thấy những ngọn
núi phủ đầy tuyết hùng vĩ trên bầu trời, rất ngoạn mục, nhìn ra thành phố Shangri-La và không có tòa nhà
cao tầng. Sương mù của thành phố, nước lấp lánh của Đàm Thanh Long , Ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong
xanh và mây trắng, cổng đền trang trọng, và bánh cầu nguyện vàng tạo nên những bức ảnh đẹp nhất.

Tham quan tiếp Bảo Tàng và Đài Kinh Luận.

Đoàn dùng cơm trưa và tự do mua sắm quà lưu niệm. Đến giờ hẹn xe và HDV đưa Quý khách ra sân bay
đáp chuyến bay (CZ8130/18:10 -19:50) (CZ8195/22:00 -00:40+1)  về Tp.Hồ Chí Minh.

Chia tay đoàn và hẹn ngày 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)

Khởi hành Khách sạn Giá trọn gói Máy Bay

Hằng tháng 4 sao 18,490,000 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.

- 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 du lịch và hướng dẫn viên địa phương.

- Quà tặng : Nón , Bao Da Hộ Chiếu, Balô du lịch/ Dù chống nắng UV với hình dáng xinh xắn.

- 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.( chỉ áp dụng cho khách quốc tịch Việt Nam)

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

- Hộ chiếu mới phải còn thời hạn trên 6 tháng tính đến ngày về.

- 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 là 25 USD/ 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 ) 3.500.000 vnđ / 1 đêm Khách Sạn 4 sao.

- Phí tham quan ngoài chương trình.
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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.

ĐIỀU KIỆN HỦY :

- Hủy tour trước 9 ngày làm việc sẽ mất phí 70% tổng giá tour.

- Sau 7 ngày làm việc mà hủy tour thì sẽ mất hết 100% tổng giá tour.

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

- Quý khách vui long không rời khỏi đoàn trong suốt chương trình tour.

- Khi đăng ký tour du lịch, Qúy khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như
không bao gồm, các điều kiện hủy Tour,…Trong trường hợp Qúy khách không trực tiếp đến đăng ký tour
mà do người khác đến đăng ký thì Qúi khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký Tour cho
mình. Công Ty Du lịch sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những chi phí phát sinh khi quí khách không
tìm hiểu kỹ điều kiện đăng ký, lưu ý, bao gồm, cũng như không bao gồm và chương trình Tour du lịch.

LƯU Ý

- Thời gian đi tour có thể thay đổi từ 1 đến 2 ngày, tùy theo ngày ra VISA của Lãnh Sự Quán Trung Quốc.

- Trường hợp không đậu VISA do khách không đủ điều kiện, phí không hoàn lại là 1,000,000 VNĐ/khách.

- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.

- Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài của
bác sĩ + giấy cam kết sức khỏe với Công ty và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo.
Ngoài ra, khách trên 75 tuổi vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour).

- Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên.

- Không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên tham gia các tour du lịch nước ngoài vì lí do an toàn cho
khách.

- 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 báo trước.

- Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm
bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.

- Du khách có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ga đi quốc tế 03 tiếng trước giờ bay, trưởng đoàn làm thủ tục
xuất cảnh cho du khách. Du khách đến trễ khi sân bay đóng quầy check in, vui lòng chịu phí như hủy vé
ngay ngày khởi hành , Phía bên công ty không chịu trách nhiệm.

- Quý khách tự chịu trách nhiệm trong những trường hợp vi phạm vào các điều khoản quy định về thủ tục
Xuất - Nhập cảnh tại các nước sở tại và nếu bị từ chối nhập cảnh trong trường hợp này công ty du lịch sẽ
không hoàn lại bất kì chi phí nào và Quý khách tự chịu chi phí phát sinh nếu có. Công ty cam kết sẽ hỗ trợ
thông tin và giúp đỡ quý khách trong khả năng của mình, nhưng từ chối không chịu trách nhiệm thanh
toán bất cứ khoản chi phí phát sinh nếu quý khách bị cơ quan di trú nước sở tại giữ lại tại cửa khẩu hoặc
không cho phép nhập cảnh cùng với đoàn. Trong trường hợp này, dù không muốn, nhưng do qui định của
nhà cung cấp dịch vụ của nước sở tại, buộc lòng từ chối không hoàn trả bất cứ khoản chi phí nào cho quý
khách dù dịch vụ này chưa được thực hiện.
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- Khách mang quốc tịch Nước ngoài phải có Visa (Thị thực) nhập cảnh Việt Nam còn hạn sử dụng tính đến
ngày khởi hành.

- Về visa dành cho khách quốc tịch Nước ngoài/Việt kiều, vui lòng kiểm tra visa của khách vào việt nam
nhiều lần hay 1 lần, Khách hàng làm visa tái nhập, ngày đi tour mang theo 2 tấm hình 4x6 , phông nền
trắng và mang theo visa vào việt nam khi xuất, nhập cảnh.

- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: Xảy ra thiên tai:
bão lụt, hạn hán, động đất… Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình. Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ
thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.

- Nếu những trường hợp trên xảy ra, Chúng tôi sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách
trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa….và không chịu trách
nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác)./.

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
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