TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - THIÊN MÔN SƠN - PHÙ
DUNG TRẤN (VJ)
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Ngày khởi hành
Phụ trách tư vấn

5 ngày 4 đêm
19/8 & 16/9

VIETRANTOUR – 33 Tràng Thi – Hà Nội.
Tel: 024730 56789 (ext 102)
Phụ trách tư vấn:
YẾN TRANG
Mobile: 0973 405 869 / 024 730 56789 (máy lẻ 122)
Email: trang.pham@vietrantour.com

Phượng Hoàng Cổ Trấn - Cũng như nhiều cổ trấn trứ danh khác của đất nước Trung Hoa về giá trị lịch sử và văn hóa. Có sự pha trộn
về cơ cấu dân cư cũng như là nơi cư trú của nhiều bộ phận dân tộc thiểu số, trong đó nhiều nhất vẫn là người Miêu, Hán, Thổ Gia, Hồi.
Phượng Hoàng trấn cũng là trung tâm kinh tế, chính trị xã hội của cả vùng. Nằm cạnh con sông Đà Giang...thành cổ còn lưu giữ nhiều
thành quách, những dãy phố, những căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa.
Trương Gia Giới - là tên một thành phố ở phía Tây Bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đây cũng là thiên đường du lịch với vô số cảnh đẹp
thần tiên: từ núi non, sông nước hữu tình đến những thung lũng nên thơ, khu rừng nguyên sinh hoang dã. Đặc biệt, với rừng đá sa
thạch hùng vĩ, Trương Gia Giới còn được mệnh danh là “Pandora trên Trái đất”

Ngày 1: HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI
Chiều: Xe đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành ra sân bay đáp chuyến bay VJ7866 (17h45-21h15) đi Trương Gia Giới (Hồ Nam) –
Trung Quốc. Quý khách tự ăn trên máy bay nếu có nhu cầu.
21h15: Đến sân bay quốc tế Hoa Sen (Trương Giai Giới), quý khách nhập cảnh.
Đoàn về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Trương Gia Giới.

Ngày 2: TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN - PHƯỢNG HOÀNG TRẤN
Sáng: Quý khách ăn sáng sau đó khởi hành thăm quan
Phù Dung Trấn là trấn cổ nghìn năm tọa lạc trên thượng nguồn một dòng thác lớn, xuyên qua thác nước vào trong trấn, du
khách có thể dạo bước trên con đường trải đá cổ kính, ghé thăm Cung Ba Vương, tham quan phim trường điện ảnh
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều: Tiếp đó đoàn di chuyển tới đi trấn Phượng Hoàng - là tên một cổ trấn thuộc Châu tự trị người Thổ Gia, người Miêu Tương Tây ở
phía tây tỉnh Hồ Nam, cách địa cấp thị Trương Gia Giới khoảng 280 km.
Tối: Sau bữa tối Quý khách tự do đi dạo ngắm cảnh Phượng Hoàng trấn lung linh sắc màu.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Phượng Hoàng Cổ Trấn

Ngày 3: PHƯỢNG HOÀNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI
Sáng: Quý khách ăn sáng sau đó thăm quan Phượng Hoàng Trấn với:
Bắc Môn cổ thành – một cổng thành cổ đặt ở phía Bắc của trấn, như một biểu tượng của sự trấn giữ cho người dân sống tại
đây.
Lầu phong Thủy Hồng Kiều (thăm bên ngoài) – một không gian rộng lớn để du khách có thể phóng tầm mắt cũng như ống kính
để có được những góc nhìn tuyệt đẹp về cổ trấn.
Viện Bảo Tàng Cổ Thành..(thăm bên ngoài).
Xem quy trình làm kẹo gừng và chế tác trang sức bạc của người Miêu
Điếu Cước Lầu Quần nơi quay bộ phim Tương Tây Tiễu Phi Ký
Chiều: Sau bữa trưa đoàn khởi hành về Trương Gia Giới
Ăn tối tại nhà hàng, tự do dạo chơi thành phố về đêm hoặc tự mua vé xem chương trình nghệ thuật Thiên Môn Hồ Tiên” – Chi phí
tự túc.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Trương Gia Giới.

Ngày 4: TRƯƠNG GIA GIỚI – VŨ LĂNG NGUYÊN

Sáng: Quý khách ăn sáng và trả phòng khách sạn, đoàn khởi hành đi thăm quan
Bảo tàng Trương Gia Giới - tận mắt chiêm ngưỡng hóa thạch khủng long.
Chiều: Quý khách khởi hành về Vũ Lăng Nguyên, thăm quan
Ngồi xe thăm quan vách núi Bách Trượng
Phố Cổ Khê Bối
Họa Viện Quân Thanh
*Nếu Quý khách nào có nhu cầu thăm quan Cầu Kính Thiên Vân Độ thì liên hệ HDV để được tư vấn. Chi phí tự túc.
Cửa hàng Ngọc - trưng bày các sản phẩm ngọc, đá địa phươngÊN
Cửa hàng lụa- sản phẩm được thiết kế đầy tinh xảo, từng được dùng làm vật tiến và dùng trong cung vua, quý khách sẽ được tư
vấn để lựa chọn và mua cho mình những sản phẩm ưng ý nhất.
Cửa hàng trà – thưởng thức Hương vị đặc sản trà đen tốt cho sức khỏe
Trung tâm thuốc Trung Hoa – quý khách được trải nghiệm ngâm chân cũng như xoa bóp theo phương thức chữa trị cổ truyền
của Trung Hoa, đồng thời được các bác sĩ Đông y tư vấn và kiểm tra sức khỏe cho quý khách.
Ăn tối tại nhà hàng, tự do dạo chơi thành phố về đêm hoặc tự mua vé xem chương trình nghệ thuật “Mê Li tương tư” – Chi Phí tự túc
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Vũ Lăng Nguyên – Thuộc Trương Gia Giới.

Ngày 5: TRƯƠNG GIA GIỚI – HÀ NỘI
Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng sau đó quay về Trương Gia Giới, thăm quan
Công viên quốc gia Thiên Môn Sơn - Thiên Môn Sơn nằm trong Vườn Quốc Gia Thiên Môn, Trương Gia Giới phí Bắc tỉnh Hồ
Nam. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Theo tài liệu “Tam Quốc” của Trung Quốc, sau cơn đại hồng thủy
thì mặt sau của hang động khồng lổ sụp xuống tạo thành mái vòm vào năm 263 sau công nguyên, tên Thiên Môn Sơn được đặt
từ đó.
Du khách sẽ được trải nghiệm cáp treo vượt núi dài nhất thế giới ( 1 chiều), thưởng thức phong cảnh đẹp như tranh thủy mặc. Thiên
Môn Sơn với nền văn hoá lâu đời, đươc mệnh danh là tâm hồn của núi Vũ Lăng, đồng thời cũng được xem là ngọn núi linh thiêng nhất
khu vực Tương Tây. Đỉnh núi, khe đá, suối mát, nước trong, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên hung vỹ nhưng cũng đầy thơ
mộng.
Quý khách còn được dạo bước trên con đường thuỷ tinh hay còn gọi là Hành Lang Kính (bao gồm bọc giày) được làm toàn bộ bằng
kính trong suốt.
Tham quan Động Thiên Môn, du khách sẽ đặt chân đến “Cổng trời”, nơi được cho là điểm trung chuyển giữa thiên đường và hạ
giới. Cổng cao 130 m, rộng 57 m, hình thành sau một cơn đại hồng thủy khiến núi đá vôi sụp xuống tạo thành mái vòm. Tên
Thiên Môn cũng ra đời từ đó. Sau đó Quý khách xuống núi bằng con đường 999 bậc thang,
Chinh phục con đường 99 khúc quanh: được hình thành trên những khúc cua quanh co, được ví với con rồng trắng khổng lồ,
nếu nhìn từ trên cao. Con đường với 99 khúc cua ngoằn ngoèo, tượng trưng cho 9 cung trên Thiên đình.
Tối: Đoàn ăn tối và ra sân bay đoàn làm thủ tục xuất cảnh và đáp chuyến bay VJ7867 lúc 22h15 -00h15 trở về Việt Nam. Về tới sân
bay quốc tế Nội Bài, xe di chuyển đưa quý khách về điểm xuất phát. Kết thúc chương trình

Đã bao gồm
Vé máy bay chặng: Hà Nội –Trương Gia Giới– Hà Nội. Bao gồm hành lý xách tay 7kg và hành lý ký gửi 20 kg.
Khách sạn 4 sao tiêu chuẩn địa phương (2 khách/phòng. Nếu lẻ khách hoặc vì lý do giới tính sẽ bố trí phòng 3)
Ăn trọn gói theo chương trình ( phong vị Hồ Nam)
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;
Bảo hiểm du lịch AIG gói D (Mức bồi thường tối đa 10.000USD/vụ).

Chưa bao gồm

Chi phí làm hộ chiếu ( hộ chiếu còn hạn tối thiểu 06 tháng tính từ ngày trở về Việt Nam)
Chi phí cá nhân và các chi phí khác phát sinh ngoài chương trình, ngủ phòng đơn, tiền đi lại ngoài giờ, đồ uống,...
Hành lý quá cước theo quy định.
Chi phí xuất lại vé máy bay nếu xuất sai ( Tên / Họ/ Đệm) do khách cung cấp.
Tiền tip cho HDV và lái xe (5 USD/ người / ngày)
Hóa đơn VAT
Các loại thuế, phí hàng không, giá vé thăm quan, phí visa,..nếu có thông báo tăng sau khi báo giá sẽ được điều chỉnh theo thực
tế phát sinh.

Thủ tục / Cần chuẩn bị
Mặt hộ chiếu còn hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng kể từ ngày kết thúc tour đảm bảo hộ chiếu hợp pháp có giá trị sử dụng
Trong vòng 1 năm trở lại không đi các nước Trung Đông và có thể hiện trên mặt hộ chiếu
Ánh 4*6 nền trắng

Ghi chú
Giờ nhận phòng sớm nhất từ 14h00; trả phòng muộn nhất 12h00.
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.

Trẻ em từ 2 – dưới 12 tuổi và cao dưới 1.2m: Giá tour 190.000 và ngủ cùng với bố mẹ.
Từ 12 tuổi trở lên, hoặc cao trên 1.2m tính như người lớn. Số lượng trẻ em không quá 10% tổng số lượng khách.
Thu hộ chiếu gốc ngay khi khách hàng đăng ký tour.
Chương trình có thăm quan 4 điểm mua sắm là: Cửa hàng Tơ Lụa; cửa hàng thuốc, của hàng đá quý, cửa hàng trà. Nếu Quý
khách bỏ thăm quan sẽ phát sinh chi phí 1.200.000 VND/khách
Giá bán áp dụng cho khách quốc tịch Việt Nam. Đối với khách quốc tịch nước ngoài cần được tư vấn lại giá và chi tiết thủ tục khi
đặt dịch vụ. Đối với các khách quốc tịch Việt Nam hộ chiếu có nơi sinh hoặc nơi cấp hộ chiếu không phải ở Việt Nam thì không
được xin visa theo đoàn, phải làm tại Việt Nam ( sẽ phụ thu phí làm visa)

Thứ tự

Ngày khởi hành

Giá người lớn

Giá trẻ em

1
2

19/08/2019
16/09/2019

11.590.000 đ
11.590.000 đ

11.190.000 đ
11.190.000 đ

