TRUNG QUỐC: BẮC KINH –TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU- THƯỢNG HẢI TẾT DƯƠNG LỊCH 2020
Độ dài tour
Ngày khởi hành
Phụ trách tư vấn

7 ngày 6 đêm
20/7 & 27/12

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Thùy Dung: 097 293 9695 hoặc 04 730 56789/ext: 703
Skype: dung.nguyen-vietrantour

Muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh đất nước Trung Hoa rộng lớn chỉ với 7 ngày đêm ngắn ngủi, du khách có thể chọn tour khám phá một
loạt 4 thành phố nổi tiếng là Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu.
Tham quan Thượng Hải: Bến Thượng Hải, Phố Nam Kinh, Chùa Ngọc Phật, Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông
Tham quan Hàng Châu: Tây hồ Hàng Châu,
Tham quan Tô Châu: Sư Tử Lâm, Hàn Sơn Tự.
Tham quan Bắc Kinh: Vạn Lý Tường Thành, Thập Tam Lăng, Tử Cấm Thành, Lầu Phong Thủy.

Ngày 1: HÀ NỘI – BẮC KINH
Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay VN 512 ( 10:20 – 14:45) đi Bắc Kinh - thủ đô của
Trung Quốc với hơn 3.000 năm lịch sử trải qua nhiều triều đại phong kiến với bao sự kiện lịch sử. Quý khách làm thủ tục nhập cảnh
sau đó xe và hướng dẫn viên đón đoàn về trung tâm thành phố thưởng thức:
Xiếc Trung Quốc: sẽ làm bạn kinh ngạc vì những tiết mục biểu diễn.
Tự do dạo chơi phố phường, ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh ngập tràn đèn hoa rực rỡ sắc màu
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Bắc Kinh

Ngày 2: BẮC KINH
Sáng: Xe đưa đoàn đi tham quan:
Vạn Lý Trường Thành (Cư Dung Quan): Một trong những kỳ quan hùng vĩ nhất của thế giới & là niềm tự hào của người Trung
Quốc “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán.
Thập Tam Lăng – Trường Lăng: Toạ lạc Tọa lạc trong vùng thung lũng núi Vạn Thọ cách thủ đô 50km .Khu lăng mộ của 13 trong
số 16 vị vua nhà Minh. Thập Tam Lăng đã được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản văn hóa thế giới vào
năm 2003.
Chiều: Quý khách tiếp tục đi tham quan:
Xưởng bào chế thuốc bắc Đồng Nhân Đường: Nơi duy nhất trước đây chuyên phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho nhà vua và
các quan trong triều.
Tự do mua sắm tại Vương Phủ Tỉnh hoặc Chợ Tú Thủy.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Bắc Kinh.

Ngày 3: BẮC KINH
Sáng: Quý khách đi tham quan:
Quảng trường Thiên An Môn: Trung tâm hội nghị chuyên dùng để tổ chức sự kiện lớn có sức chứa hơn 1.000.000 người, những
chương trình vui chơi hay giải trí có quy mô lớn. Gần đó là các công trình kiến trúc gắn liền với lịch sử và văn hóa Trung Hoa
như: Đại lễ đường Nhân Dân, Đài tưởng niệm Anh hùng Nhân dân và Lăng Mao Trạch Đông...
Cố Cung - Tử Cấm Thành (chụp ảnh bên ngoài): Là một quần thể những lâu đài, đền và tòa nhà được bao bọc bởi bức tường
thành lớn, là nơi ở của vua chúa qua 24 triều đại kể từ triều đại nhà Minh.
Lầu Phong Thủy - nơi trưng bày kỳ hưu, linh vật biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng.
Chiều: Đoàn tiếp tục tham quan:
Xưởng chế tác Ngọc bích, Ngọc trai.
Sân vận động Tổ Chim (chụp ảnh bên ngoài): Nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008. SVĐ được thiết kế
vững chãi với những sợi thép chịu lực độc đáo đan xen nhau tạo nên một “tổ chim” hình quả trám khổng lồ giữa bầu trời.
Di Hòa Viên (Cung Điện Mùa Hè của Từ Hy Thái Hậu): là một cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh
15 km về hướng tây bắc. Di Hòa Viên đến nay vẫn còn được bảo tồn tốt. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống
của Trung Quốc.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Bắc Kinh.

Ngày 4: BẮC KINH - TÔ CHÂU

Sáng: Đoàn làm thủ tục trả phòng, khởi hành đi Tô Châu bằng tầu cao tốc. Dự kiến chuyến 07h00 (thời gian di chuyển ~ 5,5h ~
1.250km).
Đến Tô Châu - nằm ở vùng Đông Nam tỉnh Giang Tô. Vùng đất trù phú nhất châu thổ sông Dương Tử này ngay từ xưa đã vang danh
nổi tiếng là “Thiên Đường Hạ Giới”. Quý khách đi tham quan:
Sư Tử Lâm : Là một trong 4 khu vườn được tồn tại từ thời nhà Nguyên, nằm ở hướng đông bắc của Tô Châu. Đây là khu vườn
với những kiến trúc sơn thủy với khuôn viên hình chữ nhật có diện tích hơn 1ha.
Hàn Sơn Tự: Ngôi chùa cổ nổi tiếng của Trung Quốc. Là một trong 10 ngôi chùa danh tiếng nhất Trung Quốc, đã đi vào lịch sử
văn hoá phương Đông với bao giai thoại đẹp.
Cửa hàng tơ lụa Tô Châu
Tự do mua sắm tại Phố Quan Tiền hoặc Khu Phố cổ Thập Lộ.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Tô Châu.

Ngày 5: TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU
Sáng: Quý khách ăn sáng sau đó trả phòng khởi hành đi Hàng Châu - non nước hữu tình, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, được coi là
thành phố cổ kính phía đông nam, trung tâm tơ lụa của cả nước. Đoàn xuống thuyền đi tham quan:
Tây Hồ Hàng Châu: là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm ở phía Tây thành phố Hàng Châu. 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. Như: Tam đàn ấn Nguyệt, Tô đê xuân Hiểu, Hoa Cảng quan Ngư...
Xưởng sản xuất Trà Long Tỉnh: Trà nổi tiếng và truyền thống của Trung Quốc từ thời Vua Càn Long.
Miếu Nhạc Phi: Đền thờ vị tướng đánh đuổi giặc Kim thời nhà Tống
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Hàng Châu.

Ngày 6: HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng. Sau đó làm thủ tục trả phòng, xe đưa đoàn khởi hành đi Thượng Hải – trung tâm kinh tế và là thành
phố lớn nhất Trung Quốc:
Chiều: Tới Thượng Hải, đoàn tham quan:
Khu mới Phố Đông –minh chứng rõ nét cho sự phát triển thần tốc của Trung Quốc.
Bến Thượng Hải - cảm giác rất đặc biệt về nơi này, bởi nó có nét quyến rũ rất riêng về sự lộng lẫy, hào nhoáng ngay cả khi đêm
tối chưa về và hàng ngàn luồng sáng từ đèn các tòa nhà cao chưa chiếu sáng
Tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương (Quý khách có thể tự mua vé lên tháp ngắm cảnh toàn thành phố nếu có time): Tháp
cao 465m , là tháp truyền hình cao thứ 3 thế giới.
Khu phố cổ miếu Thành Hoàng: Đặc trưng cho lối kiến trúc nhà cổ ở Thượng Hải với những chiếc đèn lồng đỏ được treo trên
cây ngô đồng. Miếu Thành Hoàng mang phong cách cổ từ thời nhà Minh.
Cửa hàng dụng cụ nhà bếp
Tối: Quý khách tự do dạo chơi hoặc tự mua option Du ngoạn trên sông Hoàng Phố ngắm cảnh thành phố Thượng Hải về đêm.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Thượng Hải

Ngày 7: THƯỢNG HẢI - HÀ NỘI
Sáng: Quý khách đi tham quan:
Chùa Ngọc Phật: Ngôi chùa nổi tiếng nhất tại Thượng Hải với phong cách kiến trúc tinh xảo theo lối cung điện đời Tống, cùng với
2 bức tượng phật bằng đá nguyên khối được điêu khắc rất độc đáo
Tự do mua sắm ở Phố Nam Kinh : Nơi được mệnh danh là Trung Hoa đệ nhất lộ với hơn 600 trung tâm, cửa hàng mua sắm lẫn
ăn uống và vui chơi giải trí
Quý khách ra sân bay đáp chuyến bay VN531 (15:50 – 18:10 ) về Việt Nam
Kết thúc chương trình, hẹn gặp lại Quý Khách!

Đã bao gồm

BAO GỒM:
Vé máy bay chặng: Hà Nội –Bắc Kinh // Thượng Hải – Hà Nội
Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn (2 khách/phòng. Nếu lẻ sẽ ở 3 khách/phòng)
Ăn trọn gói theo chương trình (bữa chính 8 món không kể cơm canh)
Thủ tục visa nhập cảnh Trung Quốc nhanh chóng tiện lợi
Xe ôtô máy lạnh đời mới theo hành trình thăm quan.
HDV tiếng Việt địa nhiệt tình đưa đón và phục vụ đoàn tốt
Vé tham quan thắng cảnh vào cửa 1 lần;
Thuế sân bay quốc tế các nước và an ninh hàng không, phụ phí xăng dầu
Bảo hiểm quốc tế AIG theo gói D (Mức bồi thường tối đa 10.000USD/vụ) (chỉ bảo hiểm các tai nạn rủi ro, không bảo hiểm cho
các loại bệnh tật)

Chưa bao gồm
CHƯA BAO GỒM
Hộ chiếu,
Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt là, hành lý quá cước, nghỉ phòng đơn,
Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và lái xe ( Khoảng 5$/ ngày/ người)
Các chi phí khác ngoài chương trình
Thuế VAT
Đối với khách quốc tịch nước ngoài: Cần được tư vấn chi tiết thủ tục khi đặt dịch vụ.

OPTION TOUR (NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH):
Du thuyền trên sông Hoàng Phố (Thượng Hải): điều thú vị làm du khách lúc thì kinh ngạc trước một Thượng Hải hiện
đại, hoành tráng; lúc thì trầm trồ trước một Thượng Hải cổ kính, diễm lệ; lúc lại sững sờ như đang chiêm ngưỡng Cung
điện mùa đông nước Nga; lúc lại ngẩn ngơ như đứng trước Venice của Ý…(Giá vé khoảng 150 tệ).
Lưu ý:Chương trình tour sẽ được sắp xếp cho phù hợp với tình hình thức tế tại nước sở tại nhưng đảm bảo đủ các
điểm tham quan được ghi trong chương trình.

Thủ tục / Cần chuẩn bị
GIÁ ÁP DỤNG CHO TRẺ EM
Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi: tính 60% giá tour. Ngủ chung giường với bố mẹ
Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: tính 80% giá tour. Ngủ chung giường với bố mẹ

THỦ TỤC VISA DU LỊCH TRUNG QUỐC VISA ĐOÀN:
Hộ chiếu bản chính còn hạn tối thiểu 06 tháng tính đến ngày dự kiến kết thúc chuyến đi.
02 Ảnh 4x6 nền trắng, mới chụp trong 03 tháng gần đây.
Giấy khai sinh bản sao đối với những khách dưới 18 tuổi
Vietrantour có trách nhiệm tư vấn hồ sơ theo yêu cầu của Đại sứ quán nhưng kết quả visa hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Đại
Sứ Quán.
Lưu ý: Visa Trung Quốc là visa theo đoàn chính vì vậy quý khách xuất và nhập cảnh theo cả đoàn.

Ghi chú

LỆ PHÍ KHÔNG HOÀN LẠI
(Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy và chủ nhật)
- Nếu Quý khách huỷ ngay sau khi đặt cọc tour, Quý khách sẽ phải trả những khoản tiền thực tế Vietrantour đã trả cho nhà cung cấp
dịch vụ như: tiền đặt cọc vé, tiền đặt cọc phòng, và các dịch vụ khác trong tour tương ứng với 20% tổng tiền tour.
- Nếu Quý khách báo huỷ trong 10-14 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách được hoàn lại 60% tổng giá trị tour.
- Nếu Quý khách báo huỷ trong vòng 4-9 ngày làm việc, Quý khách sẽ được hoàn lại 30% tổng giá trị tour.
- Nếu Quý khách báo huỷ trong vòng 03 ngày trước giờ khởi hành, Quý khách sẽ không được hoàn lại tiền tour.
- Trong khi thực hiện chương trình, nếu thành viên nào của Quý khách hủy bỏ một phần hay toàn bộ các dịch vụ đã đặt tại nước ngoài,
Vietrantour sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả chi phí cho các dịch vụ không sử dụng.
- Phí không hoàn lại: 1.500.000 VND ( bao gồm cả phí thư mời ). Quý khách đã hiểu rõ việc cấp visa hay không là quyền hạn của ĐSQ
Trung Quốc và ĐSQ Trung Quốc có quyền từ chối visa không nêu rõ lý do. Vietrantour không có vai trò trong việc xét duyệt visa cho
khách.
- Vietrantour ấn định lịch khởi hành dự kiến, trong trường hợp không đủ số lượng người/ đoàn khách để khởi hành, Vietrantour sẽ có
trách nhiệm báo cho khách biết ngày khởi hành mới. Nếu ngày khởi hành mới không phù hợp với Quý khách và hồ sơ chưa tiến hành
các thủ tục cần thiết. Vietrantour sẽ hoàn lại 100% tiền đã thu.
-Vietrantour không chịu trách nhiệm những chi phí phát sinh do vấn đề nhân thân của khách khi xuất cảnh và nhập cảnh tại Việt Nam và
nước ngoài.
-Vietrantour không chịu trách nhiệm về những sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, trì hoãn chuyến bay do thời tiết, kỹ thuật, đình
công, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, Visa ra trễ....Trong những trường hợp này, với đoàn chưa khởi hành thì Vietrantour có quyền
hủy hoặc thay đổi ngày khởi hành để thuận tiện và bảo đảm sự an toàn cho Quý khách; Với đoàn đã khởi hành, Vietrantour sẽ trợ giúp
tối đa trong điều kiện cho phép khi đoàn gặp sự cố bất khả kháng.
-Do các chuyến bay phụ thuộc vào hãng hàng không nên trong một số trường hợp, giờ bay có thể được thay đổi mà không thông báo
trước.
-Quý khách từ 70 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận sức khỏe để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ cấp và giấy cam kết sức khỏe
với Công ty. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Vietrantour sẽ không chịu trách nhiệm.
-Nếu khách là Việt kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.

Thứ tự

Ngày khởi hành

Giá người lớn

Giá trẻ em

1
2

20/07/2019
27/12/2019

18.490.000 đ
18.390.000 đ

16.920.000 đ
15.690.000 đ

