CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN - LỄ CHÙA - KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG – MUA SẮM

KHÁM PHÁ “HỒNG KÔNG – TRÁI TIM CỦA CHÂU Á”

“THẾ GIỚI KỲ DIỆU DISNEYLAND”

Đến với Hồng Kông được mệnh danh là vùng đất của tự do, nền kinh tế tự do nhất thế giới,các luật
lệ, chính sách của chính quyền thì thông thoáng không một nơi nào trên thế giới sánh bằng. Nhưng
đằng sau sự tự do ấy ẩn sâu trong con người Hồng Kông luôn có một nguyên tắc, một chuẩn mực
mang đậm nét văn hóa của người Trung Hoa.Văn hóa Đông - Tây đan xen, hòa hợp tạo ra một nền
văn hóa mới vừa quen vừa lạ với tất cả mọi người, cả phương Đông và phương Tây.
Lịch trình:

Hà Nội – Hồng Kông - DisneyLand

Thời gian: 6 ngày/ 5 đêm

Code Tour: HKVN4-HKG/FZ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Máy bay quốc tế và ô tô
đời mới
Khởi hành: 30/04/2017

Lịch bay:
HANKHG // VN592 // 10h30 – 13h30
HKGHAN // VN593 // 14h30 – 15h40

Tại sao chọn GoldenTour?
 Gia tăng giá trị cho Quý khách.
 Điểm thăm quan khác biệt.
 Khách sạn 3 * đẹp được lựa chọn
 Mức ăn cao, nhà hàng sang trọng
 Xe vận chuyển đời mới rộng rãi.
 Quản lý đoàn suốt tuyến
 Bảo hiểm 24/24h
 Quà tặng, GameShow hấp dẫn.
 Giám sát dịch vụ 24/24h.
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NGÀY 01

HÀ NỘI - HỒNG KÔNG

06h30’: Xe ôtô đón đoàn tại điểm hẹn, khởi hành ra sân bay Nội Bài, đáp chuyến bay
VN592 lúc 10h30 đi Hồng Kông.
13h30 Tới sân bay Chek Lap Tok - Hồng Kông, xe đón
quý khách về thành phố, trên đường đi thưởng ngoạn cảnh
đẹp của Cầu Thanh Mã (TSINGMA Bridge) - cầu treo
dài nhất Hongkong.
Đoàn ăn tối tại nhà hàng, nhận phòng khách sạn.
Sau đó đoàn thăm và mua sắm tại chợ Các Quý Bà
(Ladies market), tự do mua sắm tại Thiên đường mua sắm
Hồng Kông với vô vàn thương hiệu từ cao cấp đến no
name tại các khu vực Times Square, Jardine’s Bazaar và Jardine’s Crescent Lee Gardens
Two, Hang Lung hay khu Tsim Sha Tsui với Canton Road, Harbour City, khu chợ
Mongkok….
Đoàn nghỉ đêm tại Newton Inn *** hoặc tương đương.
(Ăn: Trưa, Chiều)

NGÀY 02

HỒNG KÔNG

07h00 - 08h30: Ăn sáng buffet tại khách sạn
09h00: Xe đưa đoàn đi thăm quan thành phố
* Đoàn tham quan Đại Lộ gôi Sao, mua sắm tại cửa hàng vàng bạc đá quý, cửa hàng miễn
thuế Hồng Kông..
12h00: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều: Tiếp tục chương trình
* Thăm Vịnh Nước Cạn (Repulse bay) - được ví là Thiên hạ Đệ nhất vịnh với cảnh quan
thơ mộng cùng với những ngôi biệt thự của ngôi sao công nghiệp giải trí nổi tiếng
HongKong như Lê Minh, Quách Phú Thành;

2

* Thăm đỉnh Thái Bình (Victoria Peak) - đỉnh núi cao nhất Hồng Kông, từ đây quý khách
có thể ngắm toàn cảnh Hồng Kông;
Đoàn mua sắm theo chương trình shopping tour: Cửa hàng đá quý và miễn thuế
18h00: Quý khách ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ đêm khách sạn 3* tại Hồng Kông
(Ăn: Sáng, Trưa, Tối)

NGÀY 03

HỒNG KÔNG - DISNEYLAND

07h00 - 08h30: Ăn sáng buffet tại khách sạn
09h00: Xe đưa đoàn thăm quan Công viên Thế giới DisneyLand - điểm thăm quan thu hút
triệu triệu du khách, không chỉ có trẻ em mà còn có số lượng lớn du khách là người lớn
Disneyland HongKong – công viên được khai trươngvào ngày 12/9/2005 – là công trình trị
giá 3.6 tỷ USD - một bản sao của công viên Disneyland tại Mỹ kết hợp phong cách Trung
Hoa
Quý khách sẽ gặp lại các nhân vật quen thuộc trong các phim hoạt hình của Walt Disney,
khám phá những đặc trưng của miền Tây nước Mỹ vào
đầu thế kỷ 20, hay bước chân vào Tomorrowland - một
thế giới mới nơi những ước mơ đã biến thành sự thực,
Fantasyland - thế giới kỳ diệu với nàng Công chúa ngủ
trong rừng, và vùng đất của phiêu lưu mạo hiểm mang
tên Adventureland.
12h00: Quý khách ăn trưa
Quý khách có thể xem biểu diễn chương trình đặc sắc:
Golden Mickey phim hoạt hình Walt Disney, ngày hội
sư tử; ngồi thuyền khám phá khu rừng Amazon - với các loài động vật hoang dã và các
chàng thổ dân hiếu chiến. Viếng thăm ngôi nhà của chúa tể rừng xanh Tazan hoặc Qúy
khách sẽ có cơ hội trở thành các nhà thám hiểm với những hành trình xa xôi ngoài không
gian bằng phi thuyền, khi tham giai trò chơi “ Space Mountain “ và nhiều trò chơi hấp dẫn
khác chờ đón.
Đoàn ăn tối, Nghỉ đêm khách sạn 3* tại Hồng Kông
(Ăn: Sáng, Trưa, Tối)

NGÀY 03

HỒNG KÔNG - HÀ NỘI

Sau ăn sáng tại khách sạn, đoàn tự do mua sắm tại Thiên đường mua sắm Hồng Kông tại các
khu vực Times Square, Jardine’s Bazaar và Jardine’s Crescent Lee Gardens Two, khu chợ
Mongkok….
Đoàn ra sân bay Hồng Kông đáp chuyến bay VN593 lúc 14h30 về Hà ội.
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15h40 Đến sân bay ội Bài, đưa đoàn về lại trung tâm thành phố, chia tay đoàn, kết thúc
chương trình thăm quan tốt đẹp./.

Kinh phí trọn gói: 16.990.000Đ VNĐ/THÀNH VIÊN
(Áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn từ 15 khách trở lên)
Kinh phí trên đã bao gồm các tiêu chuẩn:
-

Visa nhập cảnh Hồng Kông ( thời gian cấp visa HK là 5 ngày làm việc).

-

Vé máy bay quốc tế + phụ phí an ninh hàng không (Vietnam Airlines).

-

Lệ phí sân bay quốc tế hai nước.

-

Khách sạn đạt tương đương 3 sao tại Trung tâm thành phố (phòng 2 người – trong trường
hợp đoàn khách lẻ người sẽ bố trí phòng 3 người / 3 giường); Quý khách đăng ký lẻ trong
trường hợp không ghép ở cùng được, Quý khách phải chịu chi phí phòng đơn 45 USD/
đêm

-

Các bữa ăn theo chương trình (bữa ăn gồm có ăn 5-6 món chính + 1 canh + cơm và tráng
miệng) (S= Ăn Sáng, T=Ăn Trưa, C=Ăn Tối). Các bữa ăn tại khách sạn hoặc nhà hàng.

-

Xe ô tô du lịch máy lạnh đời mới tại tại Việt Nam và nước ngoài

-

Bảo hiểm du lịch AIG – SOS có giá trị 630.000.000 VNĐ bảo hiểm trên toàn cầu.

-

Vé thắng cảnh (vào cửa 1 lần)

Giá tour không bao gồm:


Lệ phí làm hộ chiếu Visa nhập lại Việt Nam & visa phụ trội cho khách mang quốc tịch nước
ngoài đi cùng đoàn



(Nếu đoàn đi HongKong vào thứ 6,7 Phụ thu thêm 10$/ 01 khách/ 01 đêm)



Nước uống, điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo qui định của hàng không.



Tiền tip cho Hướng dẫn viên và tài xế (03usd/khách/ngày).
Thuốc men, bệnh viện, …v…v…và các chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình.



Thuế VAT

Lưu ý:
-

Kinh phí trên áp dụng cho khách hàng mang hộ chiếu Việt nam (hộ chiếu có giá trị 6
tháng). Khách mang hộ chiếu nước ngoài, vui lòng kiểm tra lại.

-

Chi phí xét duyệt thủ tục visa sẽ không được hoàn lại nếu Cơ quan Xuất nhập cảnh Hồng
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Kông từ chối cấp visa (50 USD)
-

Chương trình trên có thể thay đổi về thời gian và lịch trình, nhưng vẫn đảm bảo các điểm
thăm quan như trên.

-

Vé máy bay theo lịch trình cả đoàn, nếu có sự thay đổi sau khi xuất vé, vé sẽ không còn giá
trị. Giờ giấc cuối cùng phụ thuộc vào hãng hàng không.

-

Phí visa tăng sẽ thu theo thực tế.

-

Các phần dịch vụ không sử dụng đến mà không báo trước khi đăng ký sẽ không được
hoàn lại.

-

Chương trình trên là chương trình du lịch thuần tuý, Quý khách có nhu cầu kết hợp làm
việc, đề nghị thông báo rõ khi làm thủ tục đăng ký.

Trẻ em:
-

Trẻ em duới 12 tuổi tính 80% giá tour (không chiếm giường, ngủ chung cùng cha mẹ, có ăn
như nguời lớn).

-

Trẻ em Từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn.

-

Thủ tục trẻ em cần có hộ chiếu hoặc đi cùng hộ chiếu với bố mẹ.

I. THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN XIN VISA HỒNG KÔNG
1. Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng (181 ngày) + 1 bản photo trang có ảnh.
2. 01 ảnh cỡ 4x6
3. Đối với người trên 18 tuổi cần có bản photo chứng minh thư
4. Trẻ em bằng và dưới 18 tuổi phải có bản sao giấy khai sinh hoặc photo hộ khẩu. Đối với trường
hợp này phải có bố hoặc mẹ đi kèm. Nếu một trong hai người bố hoặc mẹ không đi, phải có giấy ủy
nhiệm có xác nhận của công an, phường xã xac nhan..
5. Chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm hoặc Xác nhận số dư TK tối thiểu 65triệu/khách , chứng minh
tài chính còn hạn tối thiểu 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xin visa.
6. Số điện thoại của khách
7. Chứng minh nghề nghiệp:
Người đang đi làm: Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch Hong Kong .
• Chủ doanh nghiệp: cần Giấy đăng ký kinh doanh. Đơn xin nghỉ phép THEO MẪU
• Học sinh, sinh viên: cần giấy nghỉ phép của trường học cho nghỉ để đi du lịch cùng bố mẹ.
• Người đã nghỉ hưu: cần Thẻ hưu trí hoặc Sổ lĩnh lương hưu.
Thời gian làm visa Hong kong cần 14 ngày làm việc không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ.
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Trẻ em bằng và dưới 18 tuổi ( từ năm 1993- 2010)
o

Hộ chiếu còn hạn 6 tháng + 02 ảnh 4*6 chụp phông nền trắng

o

TH1: Có cả bố và mẹ đi kèm thì phải có bản sao giấy khai sinh, thẻ học sinh Giấy đăng ký
kết hôn của bố mẹ và hộ khẩu công chứng.

o

TH2: Có bố hoặc mẹ đi kèm thì phải có giấy ủy quyền của người còn lại và có xác nhận của
cơ quan chức năng địa phương kèm Sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn công chứng của bố
mẹ.

o

TH3: Nếu không có bố mẹ đi kèm, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của công an, phường
xã cho 1 người lớn trong đoàn, kèm sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn công chứng của bố
mẹ, chứng minh tài chính của bố mẹ.

-

Trường hợp hộ chiếu chỉ có năm sinh (không đầy đủ ngày tháng năm sinh), trường hợp hộ chiếu nơi
sinh là TP.HCM phải gửi vào TP.HCM làm và phải cộng thêm chi phí làm visa là 65 USD

-

Nếu đoàn cùng một công ty lấy quyết định của cả đoàn cùng danh sách ghi rõ chức vụ và nghề
nghiệp có xác nhận của công ty.
Tất cả giấy tờ bằng Tiếng Việt đều phải có bản dịch Tiếng Anh gửi kèm có dấu đỏ, hoặc dịch
thuật công chứng. Thủ tục hồ sơ phải trước 3 tuần làm việc.

Đặt tour hoặc tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên lạc
TRUNG TÂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ & DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO QUỐC TẾ
GOLDENTOUR & CONVENTION

TEL: 04.3 944 6006 – 0939446006 – 09130 97848 Fax: 04.3 944 6000
Email: goldentour@vnn.vn sales@goldentour.vn
Website: www.goldentour.vn , www.dulichcongvu.com , www.tourF1.com
Đ/c: Toà nhà số 16 Hàm Long, Tầng 1 (Phòng B101-102), Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội
Phụ trách chương trình: Ms Hà Thu: 0915 741 011 – Email: info@goldensvc.com
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