TRƢƠNG GIA GIỚI – PHƢỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
CHỐN BỒNG LAI TIÊN CẢNH

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”. Những cột núi đá cao vút
có niên đại lên tới hàng triệu năm.
Lịch trình: Hà Nội – Trƣơng Gia Giới - Phƣợng Hoàng Cổ Trấn
Thời gian: 5ngày/ 4 đêm
Tại sao chọn GoldenTour?
 Code: CSX6/CVJ - FG2018
 Phương tiện: Máy bay quốc tế, Ô tô đời mới.
 Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
 Lịch bay:
VJ7866 Hà Nội - Trƣơng Gia Giới 1745 2115

VJ7867 Trƣơng Gia Giới - Hà Nội 2215 0015

 Gia tăng giá trị cho Quý khách.
 Điểm thăm quan khác biệt.
 Khách sạn 4 * 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.

NGÀY 01

HÀ NỘI - TRƢƠNG GIA GIỚI

14h30: Xe và hướng dẫn viên đón đoàn tại điểm hẹn, đưa đoàn ra sân bay Nội Bài, đáp
chuyến bay VJ7866 lúc 17h45 đi Trƣơng Gia Giới.
21h15: Đến sân bay Quốc Tế Hoa Sen - Trƣơng Gia Giới, xe đưa đoàn về khách sạn
nhận phòng.
Nghỉ đêm ở Trƣơng Gia Giới.
(Ăn: -/-, Tối )

NGÀY 02

TRƢƠNG GIA GIỚI - PHƢỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Sáng: Sau bữa sáng, Xe đưa đoàn đi Phượng
Hoàng Cổ Trấn (mất khoảng 3,5 tiếng) - là
một Thành cổ nhỏ và đẹp nhất Trung Quốc,
nằm ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, với những
ngôi nhà cổ áp sát vào núi và soi mình xuống
dòng Đà Giang, là nơi sinh sống của dân tộc
Miêu, Hán, Thổ Gia, Hồi. Ăn trưa tại nhà
hàng.
Chiều: Đoàn tham quan Phượng Hoàng Cổ Trấn với Lầu Miêu Miêu, Bắc Môn Cổ
Thành, Lầu Phong Thủy Hồng Kiều, Viện Bảo Tàng Cổ Thành ( bên ngoài ). Ăn tối
tại nhà hàng. Sau đó, đoàn tự do khám phá vẻ đẹp huyền bí và lung linh của Phượng
Hoàng về đêm. Nghỉ đêm ở Phƣợng Hoàng Cổ Trấn.
(Ăn: Sáng/ Trưa / Tối)

NGÀY 03

PHƢỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN TRƢƠNG GIA GIỚI

Sáng: Sau bữa sáng, Quý khách ngồi thuyền du ngoạn Sông Đà, ngắm cầu Hồng
Kiều và những kiến trúc cổ hai bên bờ sông.
Sau đó, Đoàn khởi hành đi tham quan Phù
Dung Trấn ( mất khoảng 2 tiếng ) - Thị trấn
cổ nghìn năm treo trên thác nước, Nó là một
thị trấn cổ có lịch sử hai ngàn năm, chảy qua
các thác nước, Phố Thạch Bản, Cung Ba
Vương và phim trường bộ phim của thị trấn
Phù Dung. Ăn trưa tại nhà hàng.

Chiều: Đoàn khởi hành về Trƣơng Gia Giới ( mất khoảng 1,5 tiếng ). Ăn tối tại nhà
hàng. Sau đó, Quý khách tự do đăng ký thưởng thức Chương Trình biểu diễn nghệ
thuật Thiên Môn Hồ Tiên ( chi phí tự túc ). Nghỉ đêm ở Trƣơng Gia Giới.
(Ăn: Sáng/ Trưa / Tối)

NGÀY 04

TRƢƠNG GIA GIỚI

Sáng: Sau bữa sáng, Đoàn tham quan Thiên Môn Sơn – ngọn núi nổi tiếng với con
đường trên trời và hệ thống cáp treo dài 9km 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 ”, Skywalk – con
đường trên trời làm từ những tấm kính trong suốt,
dày hơn 6cm. Con đường men theo vách núi dựng
đứng, quý khách có thể nhìn thấy độ cao của vách
đá. Skywalk đã trở thành một trong những điểm
thu hút khách du lịch hấp dẫn nhất tại Trương
Gia Giới. Quý khách tiếp tục tham quan Cổng
Trời – để leo lên được đây, quý khách sẽ phải thử
thách sự kiên trì và sức khỏe của bản thân bằng
999 bậc cầu thang để lên tới Cổng Trời
Chiều: Đoàn tìm hiểu văn hóa lịch sử y học Trung Hoa tại Trung Tâm Y Dược Quảng
Sinh Đường ( miễn phí ngâm chân Massage ). Ăn tối tại nhà hàng. Sau đó, đoàn tự do
đăng ký xem chương trình biểu diễn đặc biệt Rạng rỡ Tương Tây của người Miêu (chi
phí tự túc). Nghỉ đêm ở Vũ Lăng Nguyên – Trƣơng Gia Giới.
(Ăn: Sáng/ Trưa / Tối)

NGÀY 05

TRƢƠNG GIA GIỚI –HỒ BẢO PHONG - HÀ NỘI

Sau bữa sáng, Đoàn du thuyền tham quan Hồ Bảo Phong - thưởng thức những làn điệu
dân ca du dương, là ngoại cảnh trong phim Tây Du Ký ( không bao gồm phí xe điện ).
Ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều: Đoàn tham quan & mua sắm tại Cửa hàng Đá Quý, Tơ Lụa vùng Tương Tây.
Ăn tối tại nhà hàng. Sau đó, xe đưa đoàn ra sân bay Quốc Tế Hoa Sen - Trƣơng Gia
Giới, làm thủ tục đáp chuyến bay VJ7867 lúc 22h15 về Hà Nội.
00h15: Đến sân bay Nội Bài, xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu. Chia tay đoàn. Kết
thúc chương trình.

(Ăn: Sáng/ Trưa / Tối)

Giá Tour
Ngày khởi hành

Ngƣời lớn

Trẻ em < 12 tuổi

Thứ 2 hàng tuần

11.990.000

10.990.000đ

(Báo giá áp dụng cho đoàn ghép khách lẻ)
Kinh phí trên đã bao gồm các tiêu chuẩn:

- Thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam - Trung Quốc nhanh gọn . (hồ sơ gồm có hộ chiếu
phổ thông còn giá trị 6 tháng và 02 ảnh 4*6 trên nền trắng (hoặc hộ chiếu công vụ hoặc
hộ chiếu phổ thông có dán thị thực AB còn giá trị, khi đi mang theo quyết định gốc cử đi
nước ngoài).
- Vé máy bay quốc tế + phụ phí an ninh hàng không, lệ phí sân bay quốc tế hai nước.
- Khách sạn 3 sao (2 người/phòng; nếu đoàn lẻ khách thì ở phòng 3 giường).
- Các bữa ăn theo chương trình tại nhà hàng Trung quốc

Ăn sáng buffee tại khách sạn

Các bữa chính set menu tại nhà hàng: 8 món chính + cơm canh + tráng miệng
- Xe ô tô du lịch máy lạnh tại nước ngoài.
- Chi phí xe sinh thái trong công viên + Cáp treo theo chương trình
- Nước uống trên xe chặng dài.
- Hướng dẫn viên tiếng Việt NHIỆT TÌNH – CHU ĐÁO - TRUNG THỰC suốt
tuyến đảm bảo sự thông suốt của chuyến đi
- Vé thắng cảnh (vào cửa 1 lần)
- Shopping các cửa hàng bắt buộc theo lịch trình
- Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường tối đa 10.000 USD/vụ.

Không bao gồm:
- Chi phí cá nhân, đồ uống, hành lý quá cước, tiền điện thoại, giặt là
- Các chi phí tự chọn khác và các chi phí khác không chỉ ra trong chương trình.
- Chi phí phòng đơn 460NDT/ khách
- Tiền Tip cho hướng dẫn viên và lái xe (5$ / khách / ngày x số ngày )
- VAT
- Các điểm tham quan ngoài chƣơng trình
1. Show “Rạng Rỡ Tương Tây” ~ 1.300.000đ/người
2. Cầu kính Đại Hiệp Cốc ~ 1.200.000đ/người
3. Biểu diễn văn nghệ đặc sắc ~ 1.200.000đ/người
4. Xe điện trong Hồ Bảo Phong.

Lưu ý:
- Kinh phí trên áp dụng cho khách hàng mang hộ chiếu Việt nam. Khách mang hộ chiếu
nước ngoài, vui lòng kiểm tra lại.

- Chương trình trên có thể thay đổi về thời gian và lịch trình, nhưng vẫn đảm bảo các
điểm thăm quan như trên.
- Vé tàu 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 đường sắt
- Các phần dịch vụ không sử dụng đến mà không báo trước khi đăng ký sẽ không được
hoàn lại.
- Điểm shopping chỉ định trong chương trình:
Trương Gia Giới: - Cửa hàng thuốc bắc
- Cửa hàng mỹ nghệ Than
- Cửa hàng tơ lụa hoặc Đặc sản - Cửa hàng ngọc trai
Nếu bỏ qua một trong những điểm trên giá cộng thêm: 20$/người/điểm.
- 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.
- Báo giá trên có thể thay đổi khi có biến động tỷ giá và các phụ phí/ thuế phương
tiện thay đổi.
- Báo giá trên có giá trị 7 ngày và có thể thay đổi mà không báo trước.
Trẻ em:
- Trẻ em 12 tuổi trở lên tính như người lớn.
- Thủ tục trẻ em cần có hộ chiếu hoặc đi cùng hộ chiếu với bố mẹ.
Đặt tour hoặc tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên lạc

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NGHIỆP VỤ CHẤT LƢỢNG CAO QUỐC TẾ
GOLDENSERVICES J.S.C
TEL: 024.3 944 6006 – 0939446006 – 09130 97848 Fax: 024.3 944 6000
Email: info@goldentour.vn
Website: www.goldentour.vn , www.dulichcongvu.com , www.tourF1.com

Đ/c: Tầng 1 (Phòng B101-102), Toà nhà số 14-16 Hàm Long, Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

