TRUNG QUỐC: CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA 6N - NGẮM HOA ANH ĐÀO
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Phụ trách tư vấn

6 ngày 5 đêm

VIETRANTOUR – 33 Tràng Thi – Hà Nội.
Tel: 024730 56789 (ext 202)
Phụ trách tư vấn:
Ms Lương Hương 0868 589 951/ 0912 556 803

Sử dụng hãng hàng không China Eastern Airlines, một trong ba hãng lớn nhất Trung Quốc
Hành trình đi qua những di sản văn hóa, di sản thiên tuyệt đẹp như thành cổ Đại Lý, núi tuyết Ngọc Long, thành cổ Lệ Giang…còn
thành phố Côn Minh còn được gọi là Xuân Thành” – thành phố mùa xuân
Thưởng thức phong vị ẩm thực địa phương với các món ẩm thực Vân Nam

Ngày 1: HÀ NỘI – CÔN MINH
Xe và hướng dẫn của Vietrantour đón quý vị tại điểm hẹn đưa đoàn ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay MU2566 cất cánh lúc 17h40 đi
thành phố Côn Minh, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chuyến bay có transit tại Nam Ninh
23h00: Tới Côn Minh, đoàn nhập cảnh sau đó di chuyển về trung tâm thành phố.
Đoàn nhận phòng nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Côn Minh

Ngày 2: CÔN MINH – LỆ GIANG
Đoàn ăn sáng sau đó trả phòng. Xe đưa đoàn ra ga tàu cao tốc.
Quý khách đáp chuyến tàu siêu tốc đi Lệ Giang chuyến tàu được khai thông và đi vào hoạt động từ 1/1/2019 ( thời gian di chuyển dự
kiến hơn 3 tiếng)
Tới Lệ Giang, đoàn đi thăm quan
Công Viên Hắc Long Đàm – nơi Dòng nước từ núi băng Ngọc Long đổ về nuôi sống vùng 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..
Tham quan Thành cổ Lệ Giang - Dạo Phố Tứ Phương ở trung tâm thành cổ. Thành xây dựng cách đây hơn 800 năm, được Unessco
công nhận là di sản văn hoá thế giới năm 1997
Quý khách có thể tự mua vé xem chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc “ Lệ Giang Thiên Cổ Tình” ( chi phí tự túc – 360 NDT)
Đoàn đi ăn tối và về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Lệ Giang

Ngày 3: LỆ GIANG – SHANGRILA
Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn sau đó trả phòng
Tiếp đó đoàn khởi hành đi Shangrila, một thung lũng nằm ở Tây Bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, gần với Tây Tạng
Trên đường đi qua thăm khe Hổ Nhảy, được xem là hẻm núi sâu nhất Thế Giới. Nơi đây cảnh tượng thật hùng vĩ với dòng sông Kim
Sa càng về phía hạ nguồn càng gập ghềnh và chảy xiết.
Thăm chùa Songzanlin là tu viện Phật giáo Mật Tông Tây Tạng quan trọng và lớn nhất ở Vân Nam, Trung Quốc. Tu viện này do vị Đạt
Lai Lạt Ma thứ 5 xây dựng năm 1679 theo nguyên mẫu thu nhỏ của cung điện Potala (Tây Tạng) và được hoàn thành sau 2 năm xây
dựng. Vào thời thịnh vượng nhất, nơi đây tập trung đến cả ngàn tăng sĩ.
Thăm quan Thành cổ DuKeZong, có niên đại hơn 1.300 năm lịch sử. Vốn là một thị trấn cổ Tây Tạng nằm ở khu vực Shangrila, nơi
yên bình thanh tĩnh dành cho những người hành hương
Đoàn ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn tại Shangrila
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Shangrila

Ngày 4: SHANGRILA – LỆ GIANG
Quý khách dùng bữa sáng sau đó thăm quan.
Vườn công viên Quốc gia Pudacuo (Phổ Đạt Thố): là công viên quốc gia đầu tiên ở Trung Quốc đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được
thiết lập bởi Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), là một trong 40 thắng cảnh đẹp của Trung Quốc.
Sau đó đoàn di chuyển về Lệ Giang, ăn tối, nhận phòng nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Lệ Giang

Ngày 5: LỆ GIANG – CÔN MINH

Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn sau đó đi thăm quan
Khu du lịch Núi Tuyết Ngọc Long. Quý khách đi cáp treo nhỏ lên thăm Vân Tam Bình lên độ cao 3200 m. Ngắm cảnh đẹp Núi tuyết
Ngọc Long - ngọn núi cao 5596 m tuyết phủ quanh năm. Phần băng vĩnh cửu ánh lên một màu xanh như ngọc.
Lựa chọn 2: Quý khách không muốn đi cáp treo lên Núi Vân Tam Bình có thể ở lại chân núi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật
đặc sắc “ Ấn Tượng Lệ Giang” do đích thân đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu dàn dựng. Một vở nhạc kịch được biểu diễn ngoài
trời, trên độ cao hơn 3.000m, với cảnh nền sân khấu chính là bầu trời và dãy núi Ngọc Long ( Vui lòng chốt ngay khi đăng ký tour)
Tham quan Bạch Thủy Hà được tạo thành bởi băng tan từ núi tuyết Ngọc Long,
Thảo nguyên Cam Hải Tử là một cánh đồng cỏ nằm ở độ cao 3100 m. Cái tên Cam Hải Tử có nghĩa là biển cạn, bởi trước đây nơi này
từng là một hồ nước băng sau đó cạn dần và tạo thành đồng cỏ.
Thăm Ngọc Thủy Trại, nơi có cảnh đẹp và thể hiện tập tục, tín ngưỡng của dân Na Xi và nền văn hóa Đông Ba
Đoàn ăn tối ở Lệ Giang
Sau bữa tối đoàn đáp chuyến tàu siêu tốc về Côn Minh. Về tới Côn Minh, đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Côn Minh

Ngày 6: CÔN MINH – HÀ NỘI
Quý khách ăn sáng sau đó tự do chuẩn bị hành lý, trả phòng. Xe đưa đoàn đi ngắm hoa Lê
Xe đưa đoàn đi ngắm hoa Lê gần khu đại học Vân Nam, nơi đây có hàng ngàn mét vuông trồng những câu lê. Hoa lê nở trắng trong tiết
tháng 3 làm náo nức lòng khách du xuân
Ăn trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa xe đưa quý khách ra sân bay .
Đoàn đáp chuyến bay MU2575 cất cánh lúc 14h15 về Hà Nội
14h45: Đến sân bay Nội Bài, xe đón quý khách về điểm hẹn ban đầu, kết thúc chương trình.

Đã bao gồm
Vé máy bay khứ hồi chặng quốc tế. Thuế và phụ phí sân bay 2 nước
Vé tàu cao tốc Côn Minh –Lệ Giang– Côn Minh. (ngồi mềm hạng 2)
Khách sạn 3 sao theo chương trình (2 người/ phòng, phòng 3 người nếu đoàn lẻ giới tính, lẻ người)
Các bữa ăn theo chương trình:
Mức ăn chính 30 NDT /bữa. Trong chương trình sắp một bữa ở chân núi tuyết 40 NDT/khach+ 1 bữa lẩu nấm Côn Minh
50NDT/bữa +1 bữa lẩu gà Lệ Giang 50 NDT/bữa.
Bữa ăn sáng theo tiêu chuẩn của khách sạn
Vận chuyển bằng xe du lịch theo chương trình
Visa nhập cảnh Trung Quốc
Phí tham quan tại các điểm (vé vào cửa 01 lần)
Hướng dẫn viên đi suốt tuyến từ Việt Nam
Bảo hiểm du lịch quốc tế của hãng AIG (mức bồi thường tối đa 10.000 USD/ người/ vụ). Bảo hiểm chỉ dành cho tai nạn rủi ro, không
bảo hiểm cho bệnh vốn có.

Chưa bao gồm
Hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng tính đến ngày kết thúc chuyến đi)
Chi phí cá nhân như giặt là, điện thoại, đồ uống…
Tiền boa cho HDV và lái xe
( 6USD/khách/ngày x 6 ngày, nếu đoàn dưới 15 người lớn tiền tip sẽ cao hơn)
Chi phí ngủ phòng đơn (nếu Quý khách yêu cầu ở phòng đơn)
Hành lý quá cước quy định của hàng không.
Chi phí thuê xe điện trong khu du lịch nếu khách có nhu cầu
Thuế VAT

