CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH TRUNG QUỐC
HÀ NỘI - TRƢƠNG GIA GIỚI - PHƢỢNG HOÀNG
CỔ TRẤN - VŨ LĂNG NGUYÊN - THIÊN MÔN SƠN
4

– 3 đêm. H n khôn Vietjet – bay thẳn Trươn Gia Giới
Khởi h nh: 8/02/2019 (Tức mùn 4 tết âm lịch)

Ƣu điểm của chƣơng trình:
- Bay thẳn H
ội – Trươn Gia Giới, khôn cần phải ba đến Trườn Sa như các
chươn trình thôn thường.
- Khôn còn phải di chuyển quãn đườn d i ần 500km từ Trườn Sa đến Phượng
Ho n Cổ Trấn như các chươn trình thôn thường
- Khôn còn phải di chuyển quãn đườn d i ần 400km từ Trươn Gia Giới về Trường
Sa như các chươn trình thôn thường.
- Tiết kiệm thời gian bay, thời gian di chuyển, để nhiều thời ian thăm quan các tuyến
điểm hấp dẫn của Phượn Ho n Cổ Trấn – Trươn Gia Giới.
Trươn Gia Giới n m về ph a Tâ b c t nh H am, i a khu v c nhô lên của vùn cao
n u ên t nh Vân am v
u Châu. ơi đâ c côn viên rừn qu c ia Trươn Gia Giới,
thung l n Sách Khê thuộc khu bảo t n thiên nhiên, khu phon cảnh V ăn
u ên
Trươn Gia Giới được v như Ch n thần tiên dưới hạ giớivới hơn 3.000 cột đá v vách núi
hình thù thiên biế vạn h a được tạo nên từ đá sa thạch, nhiều cột đá sừng s ng cao hơn
300m. Ch nh vì vậy nơi đâ đã vinh d được lấy cảm hứn l m cảnh quay trong bộ phim
3D bom tấn nổi tiếng thế giới AVATAR
Phượn Ho n l tên một cổ trấn thuộc Châu t trị n ười Thổ Gia, n ười Miêu Tươn
Tâ ở ph a tâ t nh H Nam, cách Cát Thủ ( C n Châu ) khoảng 53 km, địa cấp
thị Trươn Gia Giới khoảng 280 km. Phượn Ho n trấn l trun tâm kinh tế, ch nh trị
xã hội của cả vùn . N m cạnh con sôn Đ Gian ...th nh cổ còn lưu i nhiều th nh
quách, nh n dã ph , nh n căn nh cổ, ia tran , văn miếu, đền chùa. Với 1.300 năm
tuổi - Phượn Ho n l một trong nh ng bảo t n s ng về văn h a các dân tộc.
*******************************

NGÀY 01: HÀ NỘI – TRƢƠNG GIA GIỚI ( Ăn Tối trên máy bay)
14h45’: Xe đón Quý khách tại điểm tập trung ra sân bay Nội Bài làm thủ tục chuyến bay
VJ7866 ( 17h45 – 21h 15 ) rời Hà Nội đi Trương Gia Giới.
21h45 Đến Trương Gia Giới, Xe đón Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ.
NGÀY 02: TRƢƠNG GIA GIỚI - PHƢỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (Ăn: Sáng - Trƣa Tối )
Ăn sáng, Đoàn lên xe đi Phượng Hoàng Cổ trấn.
Đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. Đoàn nhận phòng nghỉ tại khách
sạn.
Chiều Quý khách thăm quan Phƣợng Hoàng Cổ Trấn, với lầu Miêu Miêu, Bắc Môn cổ
thành, Lầu phong Thúy Hồng Kiều, Viện Bảo Tàng Cổ Thành…(tham quan bên ngoài), tự do
thăm quan và khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn với các món ăn địa phương, chụp hình hoặc
ngồi uống cà phê, nghe những bản nhạc trữ tình, ngắm cảnh thị trấn cổ dọc sông Đà Giang
và cảm nhận cuộc sống tại nơi đây. Quý khách sẽ cảm giác như quên hết mệt mỏi và bỏ lại
sau lưng những lo toan vất vả của cuộc sống.
Sau bữa tối, Quý khách tự do khám phá thị trấn cổ về đêm. Khác hẳn với vẻ trầm mặc
của thị trấn này vào ban ngày, buổi tối thị trấn cổ rất nhộn nhịp, vui vẻ với rất nhiều quán
Bar, quán cafe thơ mộng. Nghỉ đêm tại Phượng Hoàng.

NGÀY 3: PHƢỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – VŨ LĂNG NGUYÊN ( Ăn sáng, trƣa, Tối)
Quý khách có thể dạo bước trên những con phố cổ, ghi lại những khoảng khắc yên bình lãng
mạn của trấn cổ nghìn năm tuổi…
Ăn sáng tại khách sạn, Quý khách trả phòng rời Phƣợng Hoàng Cổ Trấn đi Vũ Lăng
Nguyên. Đến Vũ Lăng Nguyên, Quý khách ăn trưa tại nhà hàng. Chiều Quý khách thăm H
Bảo Phong - là một hồ nước ngọt nằm trong khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên gần Trương
Gia Giới. u khách n i thuyền thăm quan cảnh H Trên úi với “ Dao Trì Nhân Gian
“ - như hình thức hát đối Quan Họ Bắc Ninh…Thả thuyền trên hồ Bảo Phong, du khách sẽ có
cơ hội thưởng thức phong cảnh đẹp như tranh vẽ của những rặng núi xanh ngắt hai bên bờ
và thác nước trắng muốt đổ xuống từ sườn núi.
Quý khách ăn tối tại nhà hàng và nhận phòng nghỉ tại khách sạn.

Tối Quý khách tự do tham quan, mua sắm và dạo chơi trên phố hoặc xem chương trình “
Rạng Rỡ Tương Tây “đặc sắc ( Chi phí tự túc )

NGÀY 4: TRƢƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – HÀ NỘI (Ăn: Sáng - Trƣa - Tối)
Sau b a sán , Đo n lên cáp treo tham quan Thiên Môn Sơn – một kỳ quan nổi tiếng nhất của
Trương Gia Giới – nơi đây cũng là nơi biểu diễn nhiều lần máy bay xuyên vượt động Thiên
Môn và đua nhảy dù quốc tế (1 lượt đi cáp treo + 1 lượt đi ô tô để trải nghiệm 99 khúc cua
ngoạn mục với sự điều khiển xe của những người tài xế tài tình). Thiên Môn Sơn nằm trong
vườn quốc gia Núi Thiên Môn, Trương Gia Giới, ở tây bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngọn
núi này rất nổi tiếng với con đường trên trời và hệ thống cáp treo tại Thiên Môn được tuyên
bố trong các ấn phẩm du lịch là "cáp treo dài nhất tại một ngọn núi cao nhất trên thế giới”
với 98 cabin cáp treo và tổng chiều dài lên tới hơn 7.400 mét, độ cao của ga trên của tuyến
cáp treo là 1.279 mét (bao gồm xe công cộng và 1 lượt cáp treo đi lên). Từ cáp treo Quý
khách có thể ngắm toàn cảnh thị trấn và cảnh rừng núi nguy nga tráng lệ, ngắm cung đường
được coi là đường đua nguy hiểm nhất thế giới với 99 khúc cua ngoạn mục. Khi lên tới đỉnh
của Thiên Môn Sơn, Quý khách sẽ đi theo con đường bao quanh những đỉnh núi, xuyên từ
đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Một bên là núi, một bên là mây, thỉnh thoảng có thêm những
lá bùa may mắn màu đỏ rực rỡ sẽ khiến Quý khách cảm thấy lạc như lạc vào chốn bồng lai
tiên cảnh, như đang đi trên 9 tầng mây của thiên đường. Tiếp tục, Quý khách vượt qua 999
bậc thang thẳng đứng hoặc đi thang cuốn xuyên lòng núi để lên đến Cổng Trời - nơi giao
thoa giữa trời và đất. Tham quan Sạn Đạo Kính - con đường gác kính trên vách đá – Trải
nghiệm cảm giác phiêu lưu giữa chốn mây trời, Thăm quan Họa Viện Quân Thanh thưởng
thức tranh họa bằng cát,
Ăn trưa tại nhà hàng, Chiều Quý khách mua sắm tại cửa hàng tơ lụa, cửa hàng thuốc bắc, cửa
hàng ngọc.
Sau bữa tối, xe đƣa Đoàn ra sân bay làm thủ tục chuyến bay VJ7867 ( 22h15 - 00h15 )
về Hà Nội. 00h15 Đến sân bay Nội Bài, Xe đón Đoàn về Hà Nội. Kết thúc chuyến đi

CHI PHÍ TRỌN GÓI CHO 01 QUÝ KHÁCH
10,990,000vnđ
(Giá áp dụng cho đoàn ghép khách lẻ từ 15 khách trở lên)
Giá bao m:
Vé máy bay Hà Nội – Trương Gia Giới khứ hồi.
Khách sạn trung tâm tiêu chuẩn 4* tiêu chuẩn Trung Quốc .(2 người/phòng đôi)
Visa nhập cảnh Trung Quốc (visa đoàn)
Ngày ăn 3 bữa theo chương trình.(mức 30 NDT/ bữa chính)
Bữa chính có 8 món + 1 canh+đồ uống.(Ăn trên tàu là cơm suất)
Xe đưa đón điều hoà:10-15 người sắp xếp 19 -26 chỗ, 16-20 người sắp xếp 26-35 chỗ
Chi phí thăm quan cửa thứ nhất
Chi phí xe sinh thái trong công viên+ cáp treo trong chương trình
Vé đi thuyền tại Hồ Bảo Phong
Hướng dẫn tiếng Việt nhiệt tình, giàu kinh nghiệm đi suốt tuyến.
Bảo hiểm mức bồi thường 300.000 NDT. Quý khách 75 tuổi trở lên không tham gia
bảo hiểm này
Mỗi người một ngày một chai nước trên xe ngày đoàn đi thăm quan
Không bao gồm:
- Chi tiêu cá nhân, phí hộ chiếu, đồ uống, chi phí điện thoại, giặt là trong khách sạn, Thuế
VAT.
- Chi phí phòng đơn
- Tip cho lái xe và Hướng dẫn viên là: 5 USD/khách/ngày ( 25 USD/khách/ chuyến đi)
- Vé tham quan các điểm không đề cập trong chương trình
Ghi chú:
- Thủ tục visa bao gồm:
+ Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày kết thúc Tour
+ 02 ảnh 4 x6 chụp trên nền phông mầu trắng để xin cấp VISA.
- Thủ tục đoàn hoàn thiện trước 10 n
làm việc ( Để l m Visa & xuất vé má ba ).
- Trẻ em dưới 12 tuổi (cao dưới 1.2m) :thanh toán 90% giá tour, ngủ cùng người lớn.
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên hoặc trẻ em cao trên 1.2m: thanh toán bằng người lớn..
* Báo giá này áp dụng cho chƣơng trình có vào đi ểm mua sắm bắt buộc gồm: Cửa hàng
Ngọc, cửa hàng tơ lụa và cửa hàng thuốc bắc.
“S h i lòn của qu khách l đ hc đến của chún tôi”

