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 - Thành Đô - Cửu Trại Câu 5 ngày 4
đêm
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Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Mã Tour: NN-1630 - Khởi hành: Hằng Tuần
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Tour du lịch Thành Đô - Cửu Trại Câu: Đến với tour du lịch Trung Quốc trọn gói, bạn không thể bỏ qua
được Tour Trung Quốc - Thành Đô - Cửu Trại Câu được Unessco công nhận là di sản thiên nhiên thế
giới, và ai yêu thích các game kiếm hiệp không thể bỏ qua địa danh Thành Đô. Hành trình của bạn sẽ thêm
vào thú vị khi nếm được vô số những món lạ, ngon cùng những cảnh đẹp thanh bình, yên tĩnh với thành
phố 4000 năm lịch sử này. Bạn sẽ có dịp dạo bước trên những ngôi nhà truyền thống đậm chất Trung Hoa
với ngõ Kuan Zhai, Núi Nga Mi nổi tiếng trong tiểu thuyết Kim Dung, hay ghé thăm vương quốc gấu trúc với
nhiều điều thú vị… Nơi đây hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn một chuyến đi đáng nhớ.

TẶNG VÉ VÀO CÁC ĐIỂM THAM QUAN:
Điểm Tham Quan:
- Tiểu Cửu Trại Câu - Tùng Bình Câu: nơi ngắm lá đỏ đẹp nhất Trung Quốc, hồ nước trên cao nguyên, rừng
nguyên sinh, nơi bảo tồn di tích trận động đất chấn động thế giới.
- Công viên gấu trúc: Tham quan cơ sở nghiên cứu và nhân giống gấu trúc 1.000ha, bảo tàng gấu trúc,
bệnh viện gấu trúc, nhà bếp gấu trúc.
- Lạc Sơn Đại Phật: Lạc Sơn Lăng Vân Tự, tượng Đại Phật Lạc Sơn - tượng Phật ngồi cao 71 m, là tác phẩm
điêu khắc bằng đá lớn nhất Trung Quốc.
- Phố Kuanzhai: Ngõ lớn ngõ nhỏ, Chùa Đại Từ, Văn Thù Viện, phố đi bộ Cẩm Lý.
© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 1

- Bảo tàng ẩm thực Tứ Xuyên.
ĐÊM 01: TP.HỒ CHÍ MINH - THÀNH ĐÔ (ĂN TRƯA, TỐI).
Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất và làm thủ tục khởi hành đi Thành Đô trên chuyến bay
3U84480/04:30-09:05 của hãng hàng không Tứ Xuyên.
Đến sân bay Thành Đô, xe và hướng dẫn địa phương dẫn đoàn đi tham quan:
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Phố kuanzha (Ngõ lớn, ngõ nhỏ) - nằm tại đường Trường Thuận, khu Thanh Dương, Thành Đô. Khu phố
được tạo nên bởi nhiều ngõ ngách lớn nhỏ, các căn nhà toàn bộ được ốp bằng gạch màu chàm mô phỏng
lại tứ hợp viện thời xưa, đây cũng là khu phố cổ từ thời Thanh được bảo tồn khá nguyên vẹn cho đến ngày
nay. Phố kuanzhai, Chùa Đại Từ và Văn Thù Viện là ba di tích lịch sử nổi tiếng của thành phố.
Sau đó, đoàn di chuyển đến Cẩm Lý. Khu phố có tổng diện tích hơn 30 nghìn m2, dài 550m trong đó diện
tích xây dựng các công trình kiến trúc chiếm khoảng 14 nghìn m2. Khu phố cổ mang diện mạo của vùng
dân cư Xuyên Tây cuối thời Minh đầu thời Thanh, mang nội hàm văn hóa Tam Quốc và dân tộc Thành Đô.
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Sau khi dùng cơm tối, đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Quý khách có thể tự do mua sắm hoặc
khám phá Thành Đô về đêm.
Nghỉ đêm tại Khách Sạn Vienna Thành Đô hoặc tương đương.
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Sau bữa sáng, đoàn lên xe đi:
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NGÀY 01: THÀNH ĐÔ - TÙNG BÌNH CÂU - MẬU HUYỆN (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)
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Tiểu Cửu Trại - Tùng Bình Câu khoảng 5 tiếng (Đã bao gồm vé xe tham quan). Tùng Bình Câu nằm ở huỵện
Mậu (nơi dân tộc Khương cư trú lớn nhất tỉnh Tứ Xuyên), đây là nơi bảo tồn di tích về trận động đất chấn
động thế giới, đồng thời cũng là nơi ngắm lá đỏ đẹp nhất Trung Quốc. Năm 2013, Khu thắng cảnh này được
Ủy ban thẩm định chất lượng Du lịch của Trung Quốc công nhận đạt cấp AAAA Quốc gia. Đoàn tham quan
và mua sắm tại cửa hàng Bạc.
Đoàn nghỉ đêm tại Khách Sạn Jiudingshan International Huyện Mậu.

w

NGÀY 02: MẬU HUYỆN - CỔ KHƯƠNG THÀNH - BẢO TÀNG ẨM THỰC TỨ XUYÊN - THÀNH ĐÔ (ĂN
SÁNG, TRƯA, TỐI)
Sau bữa sáng, đoàn di chuyển đến:
Trung Quốc Cổ Khương Thành (Thời gian tham quan khoảng 3h), đây là nơi bảo tồn văn hóa và tập trung
cư trú lớn nhất của dân tộc Khương. Nơi đây vẫn còn lưu giữ được những phong cách kiến trúc, phong tục
tập quán, nghi thức thờ cúng đặc trưng của dân tộc Khương, mang đến cho du khách những trải nghiệm
chân thực nhất về thiên nhiên, cuộc sống và con người.
Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển đến:
Bảo tàng ẩm thực Tứ Xuyên thời gian tham quan khoảng 2h, ăn tối tại đây, chi phí ăn vặt đã bao gồm trong
vé vào cổng. Bảo tàng ẩm thực Tứ Xuyên nằm ở trấn Cổ Thành, phía tây Thành Đô, Tứ Xuyên, là khu du
lịch cấp AAA, bảo tàng cấp 3 của Trung Quốc. Bảo tàng ẩm thực Tứ Xuyên, Thành Đô là bảo tàng văn hóa
ẩm thực duy nhất trên thế giới, trưng bày bản sắc văn hóa địa phương như: món ăn, rượu, trà, kịch, kiến
trúc, viên lâm … diện tích 40 mẫu với hơn 6000 sản phẩm, kiến trúc viên lâm vừa cổ điển vừa hiện đại theo
phong cách dân gian Xuyên Tây. Sau đó đoàn tham quan và mua sắm tại Cửa hàng Tơ Lụa và cửa hàng
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Ngọc . Đoàn di chuyển về Thành Đô.
Đoàn Nghỉ đêm tại khách sạn Vienna Thành Đô hoặc tương đương.
NGÀY 03: THÀNH ĐÔ - CÔNG VIÊN GẤU TRÚC - CHÙA BÁO QUỐC (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI

Sau bữa sáng, đoàn di chuyển đến:
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Trung tâm nghiên cứu gấu trúc Thành Đô (Xe chạy khoảng 1 tiếng). Trung tâm nghiên cứu nằm cách trung
tâm thành phố 15km, có tổng diện tích 1000 ha, là nơi bảo tồn gấu trúc trọng điểm củaTrung Quốc. Trung
tâm nghiên cứu hoạt động phi lợi nhuận nhằm bảo vệ loài gấu trúc quý hiếm trên thế giới, tại đây có
phòng thí nghiệm, bệnh viện thú y, chuồng gấu trúc, khu vực vui chơi cho gấu trúc, bảo tàng gấu trúc,
bệnh viện gấu trúc, nhà bếp gấu trúc… được Liên Hiệp Quốc công nhận.
Đoàn di chuyển đến:
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Chùa Báo Quốc thuộc TP Nga Mi tỉnh Tứ Xuyên, thời gian tham quan khoảng 1h. Là một trong những ngôi
chùa trọng điểm, nằm ở độ cao 533m so với mực nước biển, phía bắc nặt hướng nam, xây dựng từ
1573-1619 lấy tên Hội Tông Đường, đến thời Khang Hy 1703 lấy ý “Tứ ân Tứ báo” trong Kinh Phật đặt là
“Chùa Báo Quốc”; đến năm 1993 xây dựng thêm lầu chuông, lầu trống, vườn trà.
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Đoàn Nghỉ đêm tại khách sạn Vienna Thành Đô hoặc tương đương.
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NGÀY 04: LẠC SƠN ĐẠI PHẬT - HOÀNG LONG KHÊ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)
Sau bữa sáng, đoàn di chuyển đến tham quan:

ul

Lạc Sơn Đại Phật (Đã bao gồm vé vào cổng chính), trên đường đi, du khách có thể ngắm nhìn ruộng đồng,
núi non, sông nước của vùng đồng bằng Tứ Xuyên. Đến nơi, đoàn có thể tham quan cảnh đẹp bên sông
Mân Giang, sông Thanh Y, sông Đại Độ.
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Sau đó, theo chân HDV khám phá Khu thắng cảnh Đại Phật thần bí, tham quan Lạc Sơn Lăng Vân Tự - một
trong ba ngôi chùa cổ nghìn năm của Trung Quốc. Du khách còn được dạo bước trên sạn đạo cổ từ thời
Đường – Sạn đạo cổ Cửu Khúc, chiêm ngưỡng bức tượng Đại Phật Lạc Sơn cao lớn hùng vỹ. Đến với nơi
thánh địa Phật gia này du khách có thể gột rửa hết mọi vướng bận muộn phiền, tìm lại sự thanh tịnh cho
tâm hồn.

w

Kết thúc tham quan, đoàn di chuyển đến Hoàng Long Khê cổ trấn tham quan khoảng 4h. Khu cổ trấn nằm
gần Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, một thị trấn với những dòng suối xanh trong, những ngôi nhà phủ lớp rêu
phong đầy cổ kính. Trấn Hoàng Long Khê được thành lập cách đây khoảng 1.700 năm, hầu hết các ngôi
nhà đều được xây dụng theo phong cách kiến trúc thời nhà Thanh. Từ khi thành lập trấn đã nổi tiếng khắp
khu vực vì sở hữu nhiều ngôi đền, chùa. Cả thị trấn được người dân gìn giữ rất cẩn thận, trải qua một thời
gian dài nơi đây vẫn in đậm truyền thống văn hóa đặc sắc.
Sau bữa tối, tiễn đoàn ra sân bay.
NGÀY 05: THÀNH ĐÔ - TP.HCM
Đoàn đáp chuyến bay 3U8447/00:55-03:30 trở về Hồ Chí Minh kết thúc hành trình vui vẻ.
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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Chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại quý khách!
Lưu ý: Các điểm tham quan trong chương trình sẽ linh động sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

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 trọn gói

Máy Bay

Hằng tháng

4 sao

11,990,000

Bay thẳng
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Khởi hành
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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!

an

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
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GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi theo cùng đoàn SGN – CTU /CTU – SGN

ul

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

w
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- 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.

w

- Trưởng đoàn Công ty du lịch và 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 DÁN Trung Quốc 1 lần với điều kiện xin visa như sau:
1/ Hộ chiếu bản gốc ( còn hạn ít nhất 9 tháng).
2/ 2 tấm hình 4x6 nền trắng QUỐC TẾ. (hình chụp 3 tháng gần nhất)
3/ CMND & Hộ Khẩu nguyên cuốn sao y trên khổ giấy A4.
(trường hợp đã đổi qua căn cước công dân thì cung cấp kèm theo giấy đổi số cmnd và căn cước công dân
sao y trên khổ giấy A4).
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4/ Chứng minh nghề nghiệp:
+ Giấy phép kinh doanh sao y bản chính (nếu là chủ doanh nghiệp).
+ Giấy xác nhận việc làm + Đơn xin nghỉ phép (nếu là nhân viên).
+ Trường hợp không cung cấp đươc 1 trong 2 loại giấy tờ trên thì cung cấp Xác Nhận Số Dư Tài Khoản.
Ngân Hàng trên 50 triệu.
5/ Số điện thoại của người cần đi Trung Quốc.
6/ Số đt, họ tên, mối quan hệ của 1 người thân.
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7/ Điền đầy đủ thông tin trang cuối hộ chiếu.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
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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.

an

Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương là 700.000 vnđ / khách /hành trình.
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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 ) 3.000.000 vnđ / Hành Trình - Khách Sạn 4 sao Trung Quốc.
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Phí tham quan ngoài chương trình.
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CHÍNH SÁCH TRẺ EM, TRẺ NHỎ: CHÍNH SÁCH TRẺ EM, TRẺ NHỎ:
Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 12 tuổi: 100% giá người lớn (Có chế độ giường riêng)

w

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.
ĐIỀU KIỆN HỦY (Không Áp Dụng cho Lễ và Tết):
Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour.
Hủy tour từ 30 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 30% trên tổng giá tour.
Hủy tour từ 16 – 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 60% trên tổng giá tour.
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Hủy tour từ 08 – 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 90% trên tổng giá tour.
Hủy tour từ 01 – 07 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour.
Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.
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.
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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 toá n số tiền tour còn lại trước 3 tuần khởi hà nh.
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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.
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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 đả m bả o 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 vı̀ lý do cá nhân, chúng tôi sẽ không chịu trách
nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.
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Hồ sơ xin visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại.
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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 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.

w

**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
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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