
 

1 VIETNET TRAVEL 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRUNG QUỐC  

6 ngày 5 đêm  

 

NGÀY 01: TP.HCM  TRƯƠNG GIA GIỚI (Ăn khuya) 

 Trưa: 12:30 Quý khách có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. HDV đón đoàn 

và làm thủ tục đáp chuyến bay VJ2552 lúc 15:30 đi Trương Gia Giới. 

 20:30: Đến Trương Gia Giới, xe đón và đưa đoàn ăn khuya, sau đó về khách sạn 

nghỉ ngơi. 

NGÀY 02: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (Ăn sáng, trưa và 

tối) 

 Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. HDV làm thủ tục trả phòng cho đoàn. 

 Xe đưa quý khách tham quan: 

➢ Thiên Môn Sơn: nơi đây được mệnh danh là Núi Thần Tương Tây “Hồn của 

Vũ Lăng”. Quý khách sẽ được trải nghiệm cáp treo vượt núi dài nhất Thế Giới 

với tổng chiều dài lên đến 7,5 km, thưởng thức phong cảnh đẹp như tranh thủy 

mặc.  

Chuyến đi:  SGN - DYG Chuyến bay: VJ2552 Giờ bay: 15:30 – 20:30 

Chuyến về: DYG - SGN Chuyến bay: VJ2553 Giờ bay: 21:30 – 00:45+1 

 Hãng hàng không   VIETJET AIR 
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➢ Con Đường Thủy Tinh hay còn gọi là Sạn Đạo Kính: trong suốt dài 80m, nhìn 

xuống chiều sâu 1430m lơ lửng giữa vách núi. Từ đây quý khách có thể đi qua 

Hành lang Quỷ cốc.  

➢ Cổng trời hay còn gọi Động Thiên Môn: được ví như cánh cổng nối giữa thế 

giới phàm trần với cõi thượng giới nơi các vị thần trú ngụ.  

 Trưa: Quý khách dùng bữa tại nhà hàng địa phương, sau đó tiếp tục chương trình: 

➢ Mua sắm tại cửa hàng tơ lụa. 

➢ Tham quan Trung tâm nghiên cứu Trung y (quý khách có thể ngâm chân 

với thảo dược tại đây) 

 Xe đưa đoàn di chuyển đi Phù Dung trấn tham quan: 

➢ Phù Dung trấn: Cổ trấn ngàn năm treo trên thác, nằm tọa lạc ngay trên thượng 

nguồn một dòng thác lớn khoác trên mình nét đẹp vừa thanh bình vừa quyến 

rũ. 

 Xe đưa đoàn khởi hành đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. 

 Tối: Quý khách dùng bữa tại nhà hàng địa phương và tự do khám phá Phượng Hoàng 

Cổ Trấn về đêm.  

NGÀY 03: PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI (Ăn sáng, trưa và 

tối) 

 Sáng: Quý khách ăn sáng, sau đó xe đưa đoàn khởi hành tham quan: 

➢ Phượng Hoàng Cổ Trấn: một trong “Tứ đại cổ trấn” của Trung Quốc nằm ở 

huyện Phượng Hoàng được bảo tồn rất tốt về giá trị văn hóa dân tộc với hơn 

1.300 năm lịch sử. 

➢ Thành lầu Đông Môn, Tháp vạn dân, Tường thành cổ. 

 Trưa: quý khách dùng bữa tại nhà hàng địa phương. 

➢ Du thuyền trên sông Đà Giang: ngắm cảnh đẹp hai bên bờ với những ngồi nhà 

sàn có hơn trăm năm lịch sử. (gồm phí du thuyền) 

 Xe đưa đoàn khởi hành về Trương Gia Giới. 

 Tối: Quý khách dùng bữa tại nhà hàng địa phương, sau đó về phòng nghỉ ngơi. 

NGÀY 04: TRƯƠNG GIA GIỚI (Ăn sáng – trưa – tối) 

 Sáng: Đoàn dùng bữa sáng. Sau đó xe đưa đoàn tham quan:  

➢ Phố Xibu: nơi tập trung nhiều cửa hàng thời trang và đặc sản địa phương. 

➢ Cầu Kính Đại Hiệp Cốc: là cây cầu kính cao và dài nhất thế giới. Từ đây có 

thể ngắm toàn cảnh đáy thung lũng sâu 400 m, và tận hưởng trọn vẹn cảm 

giác kích thích đầy thú vị. 

➢ Tham quan cửa hàng Vàng bạc đá quý và đặc sản Trà Đen.  

 Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương, sau đó có thể xem show biểu diễn 

nổi tiếng “Rạng rỡ Sương Tây” do các diễn viên nơi đây trình diễn với nội dung về 
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Văn Hóa và Phong tục của dân tộc Miêu, dân tộc Thổ Gia, dân tộc Bạch…(giá 350 

RMB/khách – chi phí tự túc). 

NGÀY 05: TRƯƠNG GIA GIỚI – TP.HCM (Ăn sáng – trưa – tối) 

 Sáng: Đoàn dùng bữa sáng, Sau đó xe đưa đoàn tham quan:  

➢ Hồ Bảo Phong: là một hồ nước ngọt nằm trong khu nước ngọt nằm trong khu 

thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên, được bao quanh bởi những ngọn núi đá vôi sừng 

sững. (bao gồm phí du thuyền) 

 Tối: Quý khách dùng cơm tối, sau đó xe và HDV đưa quý khách ra sân bay Trương 

Gia Giới đáp chuyến bay VJ2553 lúc 21:30 về TP.Hồ Chí Minh. 

 01:45: Về tới Tp.HCM, HDV làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý, HDV chào tạm 

biệt đoàn và kết thúc chuyến tham quan tốt đẹp. 

CHI PHÍ BAO GỒM: 

➢ Vé máy bay khứ hồi theo đoàn. 

➢ Hành lý: ký gửi 20kg/khách, xách tay 7kg/khách. 

➢ Thuế sân bay 2 nước, Phí an ninh du lịch và phí phụ thu xăng dầu. 

➢ Visa nhập cảnh theo đoàn. 

➢ Khách sạn tiêu chuẩn 5* (2 hoặc 3 khách/phòng) 

➢ Xe máy lạnh chất lượng cao phục vụ suốt tuyến. 

➢ Chi phí ăn uống, tham quan tại Trung Quốc theo chương trình 

➢ Bảo hiểm du lịch suốt tuyến. 

➢ HDV phục vụ suốt tuyến. 

➢ Trưởng đoàn từ Việt Nam theo suốt tuyến. 

➢ Nước uống: 01 chai 500ml/ người. 

 

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM: 

o Hộ chiếu có hạn trên 06 tháng tính đến ngày về (còn nguyên vẹn, không chấp 

vá, chỉnh sửa). 
o Tiền tip cho HDV và tài xế địa phương: 600.000VNĐ/khách/hành trình 
o Hành lý quá cước. 
o Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình 
o Phí tham quan ngoài chương trình 
o Phụ thu phòng đơn: 75 USD/hành trình –khách sạn 4*. 
o Visa tái nhập đối với khách mang quốc tịch nước ngoài là 2.070.000vnđ/người. 
o Chi phí phát sinh khi chuyến bay bị hủy trong trường hợp bất khả kháng do thời 

tiết, thiên tai, sự cố máy bay… 

 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR: 
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✓ 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 khởi hành: phí hủy 60% giá tour. 

✓ Hủy tour từ 08 - 15 ngày trước khởi hành: phí hủy 90% giá tour. 

✓ Hủy tour trước 1-07 ngày trước khởi hành: phí hủy 100% giá tour. 

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC: 

- Giá tour du lịch nước ngoài bao gồm 2 phần: Giá tour và thuế hàng không (nếu có); 

thuế hàng không bao gồm thuế sân bay, phụ thu thuế xăng dầu, phí an ninh hàng 

không … là khoản phí mà VIETNET TRAVEL thu hộ cho các hãng hàng không, khoản 

này thường có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) theo giá xăng dầu trên thế giới tại thời 

điểm xuất vé (thường từ 03 đến 05 ngày trước ngày khởi hành). 

- Giá chúng tôi đưa ra là giá trung bình áp dụng cho 1 khách lẻ ghép cho quý khách 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 toán số tiền tour còn lại trước 3 tuần 

khởi hành. 

- Trường hợp quý khách đã có visa sẽ được trừ lại 300.000VNĐ. 

- Hồ sơ xin visa sau khi nộp vào lãnh sự Quán sẽ không được hoàn trả lại. 

- 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. 

- VIETNET TRAVEL sẽ không chịu trách nhiệm về những khách hàng bị cơ quan quản 

lý nhà nước từ chối cho xuất cảnh hoặc cơ quan hữu quan của nước ngoài từ chối cho 

nhập cảnh. Mọi chi phí phát sinh từ việc từ chối này sẽ do khách hàng chi trả bao gồm 

cả chi phí hủy tour. 

- Trường hợp khách đăng ký tour hủy giữa chuyến đi, những chi phí như xe, khách sạn, 

ăn uống,... sẽ không được hoàn trả lại vì đây được xem như một phần của tour trọn 

gói. Khách tham dự tour phải tự mua vé máy bay mới (vì hầu hết tour đều sử dụng 

vé đoàn, không thể hoàn trả). 

- Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, khủng 

bố, trì hoãn chuyến bay…, VIETNET TRAVEL có quyền thay đổi lịch trình hoặc hủy 

chuyến đi bất cứ lúc nào vì sự an toàn và thuận tiện cho khách hàng đồng thời sẽ 

thảo luận với các nhà cung cấp về các khoản phí tổn vượt ngoài chương trình với chi 

phí hợp lý nhất và thông báo lại với khách hàng. 

- Quý khách phải tuân thủ theo chương trình, không được tự ý tách đoàn. Nếu có yêu 
cầu thay đổi, quý khách vui lòng thông báo cho công ty ngay thời điểm đăng ký tour 
để được xem xét và chịu phí theo quy định (phí này sẽ không được hoàn lại). 
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- VIETNET TRAVEL không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như vật chất cá nhân của 

khách hàng trong suốt thời gian tham dự tour. Trong trường hợp khách hàng vi phạm 

các quy định của nước sở tại, quý khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán tất 

cả các chi phí phát sinh do việc vi phạm gây ra. Trưởng đoàn chỉ có thể giúp quý 

khách giảm thiểu mức thiệt hại cho quý khách gây ra. 

 

Kính chúc quý khách một chuyến đi thú vị và bổ ích! 

 

 


