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HÀNG KHÔNG VIET NAM AIRLINE 
 

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU 

(7ngày/ 6 đêm)Bay VN - tàu cao tốc 

 

   Một hành trình với 4 điểm đến: Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu sẽ đưa Quý khách tới Bắc 

Kinh, đến với thành cổ lịch sử, văn hóa nổi tiếng thế giới. Nơi đây lưu giữ được khá nhiều cảnh quan, danh 

lam thắng cảnh lâu đời, tinh hoa văn hóa nghệ thuật của Trung Quốc. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng Vạn Lý 

Trường Thành hùng vĩ, đến với Di Hòa Viên cung điện mùa hè của các vua chúa... đến Thượng Hải - một 

trung tâm kinh tế lớn nhất của Trung Quốc, là một đô thị hiện đại được quốc tế hóa và là một thành phố lịch 

sử văn hóa nổi tiếng. Nhiều di tích lịch sử cùng với “ quần thể kiến trúc Ngoại Than” đã trở thành hình ảnh 

thu nhỏ về một Trung Quốc thời kỳ cận đại; là nơi hội tụ những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa và 

phát triển kinh tế ở Trung Quốc với những khu kinh tế mở, khu nông nghiệp, công nghiệp hiện đại và những 

công trình kiến trúc mang tính biểu tượng được xếp vào loại bậc nhất ở Châu Á và trên thế giới. Và Thượng 

Hải với tư cách là một thành phố quốc tế lớn, hòn ngọc sáng ở phương đông đang dựa vào sự sinh động hấp 

dẫn mang tính cổ điển và hơi thở của một đô thị lớn hiện đại hóa để ngày càng thu hút nhiều khách du lịch. 

 

 
  

 

NGÀY 01: HÀ NỘI – BẮC KINH    (Ăn trưa máy bay, Tối) 

07h00: Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn và đưa đoàn ra sân bay quốc tế Nội Bài đáp chuyến bay VN512 

lúc 10h00 đi Bắc Kinh.   

14h30: Tới sân bay Bắc Kinh, xe và hướng dẫn viên đón đoàn về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. Ăn tối 

tại nhà hàng địa phương với món Vịt quay Bắc Kinh truyền thống nổi tiếng. Nghỉ đêm ở Bắc Kinh. 

 
 

NGÀY 02: BẮC KINH     (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 

Sáng: Sau bữa sáng, Đoàn đi thăm Vạn Lý Trường Thành - kỳ quan duy nhất có thể nhìn thấy từ mặt trăng 

– Quý khách trải nghiệm cảm giác thú vị khi đặt từng bước trên con đường kiệt tác này. Ăn trưa tại nhà hàng 

địa phương. 

Chiều: Quý khách thăm quan Thập Tam Lăng: Trường Lăng - khu lăng mộ các đời vua,chứng kiến các 

tuyệt tác nghệ thuật về điêu khắc của nhân dân Trung Hoa. Quý khách tham quan và mua sắm các sản phẩm 

làm từ cao su Bắc Kinh. Thăm quan và chụp ảnh lưu niệm tại sân vận động Tổ Chim - nơi diễn ra lễ khai 

mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm ở Bắc Kinh. 

 

NGÀY 03: BẮC KINH     (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 



 Sáng: Sau bữa sáng xe đưa đoàn thăm quan Quảng Trường Thiên An Môn - trung tâm chính trị của Trung 

Quốc: Đại Lễ Đường, Đài Tưởng Niệm Các Anh Hùng Liệt Sỹ, nhà Tưởng Niệm Mao Chủ Tịch (bên 

ngoài), Cố Cung (Tử Cấm Thành) - biểu tượng Chính Trị cuả đất nước Trung Hoa, với 9999 gian điện nguy 

nga, tráng lệ lớn nhất thế giới, nơi trị vì của 2 triều đại Minh Thanh. Ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Đoàn tiếp tục tham quan Di Hoà Viên - Cung điện mùa hè của các vua chúa đời Minh, Thanh với 

Cung Từ Hy, Tháp Dâng Hương, Hồ Côn Minh, Vạn Thọ Đường. Kiểm tra sức khoẻ miễn phí tại nhà 

thuốc Đồng Nhân Đường. Tự do đi mua sắm tại các Trung tâm thương mại Vương Phủ Tỉnh. Ăn tối tại nhà 

hàng. Nghỉ đêm tại Bắc Kinh 

NGÀY 04: BẮC KIHH – TÔ CHÂU    (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 

Sáng: Sau bữa sáng, Qúy khách đi tầu cao tốc khởi hành đi Tô Châu (05 giờ). Đoàn đến Tô Châu. Xe và 

Hướng dẫn viên đón đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Đoàn đi tham quan Sư tử lâm – một trong những lâm viên điển hình của vùng Giang Nam, nổi tiếng 

trong lịch sử Trung Hoa, tìm hiểu văn hóa tơ lụa, Hàn Sơn Tự - ngôi chùa cổ nằm bên bến Phong Kiều nổi 

tiếng được xây dựng cách đây hơn 1.500 năm,  thăm quan Xưởng Tơ Lụa lớn nhất Tô Châu. Sau bữa tối, 

quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi và tự do dạo chơi, ngắm cảnh thành phố cổ Tô Châu.Nghỉ đêm 

ở Tô Châu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NGÀY 05: TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU    (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 

Sáng:Sau bữa sáng, xe đưa đoàn đi Hàng Châu, du thuyền thăm Tây Hồ - quần thể khu du lịch nổi tiếng tại 

Hàng Châu với Tam Đàn Ấn Nguyệt, Tô Đê, Bạch Đê. Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 



 Chiều: Đoàn tham quan Miếu Nhạc Phi, thưởng thức nghệ thuật pha trà nổi tiếng của Trung Quốc: Trà 

Long Tỉnh, Trà Hoa Cúc, ... Ăn tối tại nhà hàng. Đoàn có thể thưởng thức chương trình Tống Thành (chi phí 

tự túc). Nghỉ đêm ở Hàng Châu. 

 

NGÀY 06: HÀNG CHÂU – 

THƯỢNG HẢI  

 (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 

Sau khi ăn sáng  và trả phòng khách 

sạn xe đưa quý khách đi mua sắm  và 

tìm hiểu công nghệ sản xuất đồ gia 

dụng làm bếp tại Công ty Hillman nổi tiếng Giang Nam. Sau đó, xe đưa quý đến Thượng Hải - thành phố 

lớn nhất Trung Quốc với những kiến trúc Phương Tây hiện đại, xe đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó, đoàn 

đi tham quan  Quảng trường nhân dân, Đại cầu Nam Phố, Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu – 

một tháp cao nhất Châu Á đứng thứ 3 thế giới (không lên tháp), kiến trúc của khu mới Phố Đông ngắm các 

tòa nhà cao tầng. Ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Đoàn tiếp tục tham quan Bến Thượng Hải, Miếu Thành Hoàng ( thăm bên ngoài ) – khu phố cổ của 

thành phố Thượng Hải, tự do mua sắm tại khu phố đi bộ Nam Kinh sầm uất – nơi được mệnh danh là “Trung 

Hoa đệ nhất phố”. Ăn tối tại nhà hàng.  

Sau ăn tối, Quý khách có thể tham gia Chương trình du thuyền trên sông Hoàng Phố ngắm cảnh đẹp hai bờ 

Tây – Đông thành phố Thượng Hải dưới những ánh đèn đủ màu sắc của các toà nhà cao tầng dọc 2 bên sông 

hoặc đi tàu điện ngầm khám phá thành phố Thượng Hải về đêm (chi phí tự túc). Nghỉ đêm ở Thượng Hải. 

NGÀY 07: THƯỢNG HẢI – HÀ NỘI    (Ăn Sáng, Trưa) 

 

Sáng: Sau bữa sáng, đoàn đi tham quan Chùa Ngọc Phật – Ngôi chùa có bức tượng Phật bằng ngọc lớn nhất 

thế giới, đoàn mua sắm các sản phẩm bảo thạch Thượng Hải về làm quà. Ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó, Xe 

đưa đoàn ra sân bay, đáp chuyến bay VN531 lúc 15h25 về Hà Nội. 

18h20: Đoàn về đến sân bay Nội Bài, xe đón đoàn đưa về điểm hẹn trong thành phố. Kết thúc chương trình./. 

 

 

DỊCH VỤ BAO GỒM DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM 

- Vé máy bay theo chương trình Hà Nội- Bắc Kinh // Thượng Hải -Hà Nội. - Chi phí làm hộ chiếu 

GIÁ TOUR:  Đoàn 20 khách 

trở lên 

Trẻ em từ 4 – 

dưới 12 tuổi  

Chi phí phòng đơn 

1, 8/9 16.400.000VND 90% 3.500.000VND 

22/9 17.300.000VND 90% 3.500.000VND 

2, 4, 11, 16,18, 23, 25, 30/6; 7, 14, 21/7; 4, 11, 

18/8 
18.300.000VND 90% 3.500.000VND 



 - Vé tầu siêu tốc chặng Bắc Kinh – Tô Châu ngồi mềm (hết 5,5 tiếng) 

- Khách sạn theo chương trình tiêu chuẩn 3 sao (2 người / phòng tại khách 

sạn, lẻ khách ở 3) 

- Ăn các bữa theo chương trình (mức 30NDT/bữa chính gồm 8 món + 1 

canh). 

- Xe ô tô đưa đón theo chương trình. 

- Vé vào cửa các điểm thăm quan theo chương trình. 

 - Visa  vào Trung Quốc cho người Việt Nam (visa đoàn) 

- Trưởng đoàn và HDV theo chương trình. 

- Nước uống trên ô tô 1 chai/người/ngày, khăn lạnh. 

- Bảo hiểm du lịch với mức đền bù 10,000 usd. 

- Quà tặng của công ty: Mũ, vỏ hộ chiếu  

- Tiền tip cho lái xe và HDV 5USD/1 

người/1 ngày 

- Chi phí cá nhân như đồ uống giặt là... 

- Đồ uống tại các bữa ăn 

- Các chi phí chưa bao gồm 

- Hóa đơn VAT 

 

 

 

GHI CHÚ: 

• Giá tính cho trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ, nếu Quý khách có yêu cầu ngủ riêng cho trẻ em vui 

lòng thanh toán 100% giá tour. 

• Giá áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi đến 69 tuổi, từ 70 tuổi trở lên sẽ đóng thêm chênh lệch cho mức 

phí bảo hiểm cao cấp, từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy chứng nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch 

nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. 

• Giá có thể thay đổi khi hàng không tăng phụ thu nhiên liệu và phí visa thay đổi 

• Chương trình và giờ bay có thể thay đổi tuỳ theo ngày khởi hành cụ thể 

• Quý khách vui lòng không bỏ qua các điểm shopping chỉ định trong chương trình. 

• Hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng (Tính từ ngày khởi hành) 

• Chương trình có thể thay đổi thứ tự theo tình hình thực tế, nhưng vẫn bảo đảm đi đầy đủ điểm tham quan 

• Suốt hành trình quý khách không được tự ý rời đoàn. Nếu quý khách có người nhà tại nước sở tại muốn 

đi theo chương trình, vui lòng liên hệ với công ty du lịch trước khi khởi hành. 

 

 

 

Thủ tục xin visa  

 Hộ chiếu mới nhất còn hạn >6 tháng ( không dùng hộ chiếu cũ kể cả hộ chiếu còn hạn sử dụng) 

• **Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi 

lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Công ty sẽ giữ 

quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu 

trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh**. 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

 

 

 


