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CHƯƠNG TRÌNH    

HỒNG KÔNG-THẨM QUYẾN-QUẢNG CHÂU 

Thờigian: 5 ngày 4đêm | Phươngtiện:  Máy bay – VIETNAM AIRLINE 

GiáTour : 14.990.000 (VND) |Khách sạn: 4 SAO  

Ngày khởi hành :  

 

Du lịch Hồng Kong. Được mệnh danh là thiên đường mua sắm Châu Á, Hồng Kong luôn là một điểm đến hấp 

dẫn khách du lịch nơi bạn thỏa sức mua sắm tại các khu chợ truyền thống, trung tâm thương mại lớn tại khu 

Landmark, Tsim Sha Tsui,  với mức giá phải chăng. Hoặc du khách có thể thả hồn vào không gian cổ tích tuyệt 

đẹp tại Disneylan - công viên được ưa thích nhất thế giới. 

 

 Điểm nổi bật :  Tham quan các địa danh nổi tiếng:  

 Đại lộ ngôi sao” nơi ghi dấu ấn nền điện ảnh Hông Kông.  

 Quảng Trường Dương Tử Kinh: Nơi diễn ra lễ trao trả Hồng Kông về cho CHND Trung Hoa 

 Miếu Thần tài :  

 Đỉnh Núi Thái Bình : Đứng trên đỉnh núi Quý khách có the ngắm toàn cảnh điêm Hong Kong 

với nhứng ngọn đèn với nhiều sắc màu như đua nhau tỏa sáng. 

 Chợ Đàn Bà : Quý khách tự do mua sắm dọc theo con đường dài hơn 1km, bán mọi mặt hàng từ hàng 

hiệu đến bình dân gồm đồ lưu niệm, áo thun, quần jean, túi xách, giày dép, nón, đồ chơi trẻ em… với giá 

rẻ bất ngờ.  

 Mongkok  : Quý khách tự do thỏa thích mua sắm tại chuỗi siêu thị trung tâm thượng mại 

Shopping mall lớn nhỏ… như “ với các mặt hàng thương hiệu nổi tiếng Quốc Tế miễn thuế tại 

Hồng Kông.   
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NGÀY 1 TP. HỒ CHÍ MINH- HONG KONG   (ăn tối) 

Hướng dẫn viên Công ty du lịch làm thủ tục cho đoàn và cùng 

đoàn khởi hành đi HongKong. 

Đoàn đến Sân bay (HongKong), quý khách làm thủ tục nhập 

cảnh và nhận hành lý cá nhân. Hướng dẫn viên tiếng Việt 

chàođón đoàn, di chuyển bằng xe điện 1 chiềutham quan quan 

Victory Peak – Đỉnh núi Thái Bình, từ đây quý khách có thể 

chiêm ngưỡng toàn cảnh cảng Victoria nổi tiếng trên thế giới từ 

đỉnh núi cao nhất Hongkong và chụp hình lưu niệm phong cảnh 

tuyệt đẹp của Hương Cảng 

Repluse Bay -Vịnh Nước Cạn trải cát dài hình lưỡi liềm và là 

một trong những bãi biển đẹp nhất ở Hồng Kông.  Nơi đây là 

một trong những khu dân cư sang trọng và có giá nhà đất đắt đỏ 

nhất Hongkong, nổi tiếng có tòa nhà phong thủy – một toà cao 

ốc với góc nhìn bao quát 360o  toàn cảnh vịnh và có một ô trống 

giữa tòa nhà theo phong thủy, mang lại may mắn cho các chủ 

nhân sinh sống tại đây.  

Tham quan  Trung tâm Triển lãm và Hội nghị,Golden Bauhinia 

Square - Quảng Trường Dương Tử Kinhnơi diễn ra buổi lễ 

bàn giao trao trả Hồng Kông về Trung Quốc ngày 1/7/1997. 

Quý khách dùng Bữa tối với món lẩu Hồng Kông ‘’Tả Pín Lù’’ tự chọn có các món tươi ngon như: 

Bò mỹ, Tôm, mực, các loại viên vv… kèm nước ngọt + Bia lon không hạn chế.. 

 

Sau khi dùng cơm tối, Quý khách tự do đi mua sắm tại Ladies Market – Chợ Quý Bà, dọc theo con đường dài 

hơn 1km, bán mọi mặt hàng từ hàng hiệu đến bình dân gồm đồ lưu niệm, áo thun, quần jean, túi xách, giày dép, 

nón, đồ chơi trẻ em… với giá rẻ bất ngờ.  

Nghỉ đêm tại Hongkong. 

 

NGÀY 2 :  HONG KONG CITY TOUR  (ăn sáng, trưa) 

Sáng Dùng điểm tâm tại khách sạn, Quý khách đi tham quan: 

Tsim Sha Tsui Waterfront - khu vực đại lộ danh vọng nhìn toàn cảnh 44 tòa nhà chọc trời hai bên bờ cảng 

Victoria. Trung tâm trưng bày đá quý và mua sắm tại cửa hàng 

miễn thuế PDW. 

Trưa Dùng bữa trưa.   

Chiều Quý khách tự do sinh hoạt, tham quan hoặc mua sắm. 

Ngoài ra, các chương trình tự chọn giúp quý khách trải nghiệm 

nhiều danh lam thắng cảnh và điểm vui chơi tại Hongkong: Công 

Viên Disney Land: Quý khách tham quan 4 khu vui chơi chủ đề 

tại DisneyLand."Tomorrow Land", "Main Street U.S.A", 

"Discovery Land", "Magical World" - tự do tham dự các trò chơi  và xem  các chương trình biểu diễn đặc sắc 

như  Golden Mickey  họat cảnh  lại các phim họat hình từng đọat giải của Walt Disneys, ngày hội Vua Sư Tử , 
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tham gia trò chơi thám hiểm không gian, ngồi tàu thám hiểm rừng sâu, chương trình Disney diễu hành, thành 

phố trò chơi -  Toys city và xem bắn pháo hoa tại công viên. 

Công Viên Disney Land : (Giá vé tham khảo 120 USD/khách) 

Đại Nhĩ Sơn tham quan bức tượng Đại Phật bằng đồng, được thỉnh tọa năm 1993 sau hơn 12 năm chế tác, nằm 

trên độ cao 34m.  Khi vượt qua 268 bậc thang lên đỉnh tháp, toàn cảnh bán đảo Hongkong lộng lẫy hiện ra trước 

mắt. Tịnh xá Bảo Liên được thành lập từ năm 1903, chánh điện của Tịnh xá có ba bức tượng Phật tượng trưng 

cho Quá khứ - Hiện tại – Tương lai.  Đây là nơi đào tạo và tu học của các vị sư toàn khu vực Hongkong và phía 

Nam Trung Hoa. 

Đại Nhĩ Sơn : (Giá vé tham khảo 85USD/khách) 

Nghỉ đêm tại Hong Kong. 

 

 

NGÀY 3 :  HONG KONG – THẨM QUYẾN (ăn sáng, trưa, tối) 

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Đoàn di chuyển đến Thẩm Quyến 

bằng tàu hỏa. Tới nơi đoàn tham quan: 

Bảo tàng ShenZhenCửa hàng công nghiệp tơ lụa và ngọc trai  

Đoàn dùng cơm Trưa và sau đó đi tham quan : Làng văn hóa dân 

tộc Trung Hoa – Trung Hoa Cẩm Tú’’ là thế giới thu nhỏ của 

nền văn hóa Trung Hoa, được xây dựng trên  diện tích khoảng 30 

hata với 120 mô hình lớn nhỏ theo tỷ lệ 1/15 so với cảnh thật. Vào 

tham quan “Trung Hoa cẩm tú”, người ta có thể thu nhận được 

toàn bộ những nét tiêu biểu về đất nước Trung Quốc trong 5000 

năm lịch sử. 

Chiều  Quý khách thưởng  thức các show biểu diễn rất hay của các 

dân tộc thiểu số tại đây như: Show  ‘’Quyến Rũ Đông Phương’’  và show diễn hoành tráng với sự kết hợp giữa 

ánh đèn và nền văn hoá Trung Hoa ‘’Long Phụng Vũ Trung Hoa’’..   

Nghỉ đêm tại Thẩm Quyến 

NGÀY 4 :  THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU (ăn sáng, trưa, tối) 

SángDùng điểm tâm, Tham quan: 

Lotus Hill – Công viên Liên Hoa Sơn - Nằm trên bờ sông Lion ở 

Huyện Phiên Ngung được liệt kê là một trong tám cảnh điểm nổi 

tiếng tại đây.Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại bức tượng bằng đồng cao 6 

mét của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. 



4 
 

Sau khi ăn trưa, đoàn di chuyển đến Quảng Châu, tham quan Nhà Tưởng niệm Tôn Trung Sơn – Sun Yat-sen 

Memorial Hall, được xây trên một khuôn viên đẹp và rộng khoảng 

4ha,  chính diện nhà tưởng niệm có bức đại hoành phi “Thiên hạ vị 

công”, trước sân có pho tượng Tôn Trung Sơn đứng trên đài, bên dưới 

ghi tạc tiểu sử và công trạng của nhà lãnh đạo Trung Quốc. 

Tối Đoàn dùng bữa tối, sau đó tự do đi mua sắm tại Bắc Kinh Lộ, khu 

phố đi bộ và thiên đường mua sắm, từ những thương hiệu lớn nhất, 

nổi tiếng nhất trên khắp thế giới, đến những món hàng chợ đều có thể 

tìm thấy tại đây. Đặc biệt hơn nữa, khi đến khu mua sắm sầm uất này 

vào ban đêm, quý khách còn có thể thưởng thức mọi món ăn truyền 

thống của Trung Hoa bày bán ở đây. Nghỉ đêm tại Quảng Châu. 

NGÀY 5 :  QUẢNG CHÂU-TP HỒ CHÍ MINH (ăn sáng, trưa) 

Sáng: Dùng điểm tâmtại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. HDV 

đưa đoàn đi tham quan : 

Công viên Việt Tú’’ nằm trong nội ô Quảng Châu, với diện tích 

trên 800.000m2,nơi đặt biểu tượng của thành phố Quảng Châu , 

‘’Tượng Ngũ Dương Thành’’ là một trong mười địa điểm du lịch 

đẹp nhất tại đây.  

Đoàn dùng cơm trưa Sau khi ăn trưa, sau đó HDV đưa đoàn ra sân 

bay Bạch Vân đáp chuyến bay VN503 trở về Tp.Hồ Chí Minh , kết 

thúc chuyến bay tốt đẹp. 

 

 

 GIÁ TOUR BAO GỒM: 

1.   Vé máy bay khứ hồi  theo đoàn TP.HCM – HONG KONG – QUẢNG CHÂU  – TP.HCM. 

2.   Thuế phi trường 2 nước, thuế an ninh; phụ phí xăng dầu. 

NGÀY KHỞI 

HÀNH 
CHUYẾN BAY 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 

THỜI HẠN NỘP 

VISA NGƯỜI 

LỚN 

TRẺ EM 

(Ngủ ghép) 

Từ 2 – dưới 

11 tuổi 

Dưới 2 

Tuổi 

06/03/2019 

13/03/2019 

23/03/2019 

27/03/2019 
VN 594 SGN - HKG  

10:40 ~ 14:20 

VN503 CAN – SGN 

15:15 ~ 17:05 

13.990.000 12.490000 4.197.000 

Nộp hồ sơ trước 

ngày khởi hành : 14 

ngày làm việc 

10/04/2019 

17/04/2019 

15/05/2019 

29/05/2019 

05/06/2019 

12/06/2019 

26/06/2019 

14.990.000 13.491.000 4.497.000 
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3.   Xe ô tô chất lượng cao có máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến tại nước ngòai. 

4.   Khách sạn tiêu chuẩn 4**** (2 khách / phòng).  Panda Hotel: http://www.pandahotel.com.hk/en/ 

5.   Các bữa ăn theo chương trình.  

6.   Phí tham quan theo chương trình. 

7.   Hướng dẫn viên Tiếng Việt suốt tuyến. 

8.   Lệ phí Visa nhập cảnh Hong Kong theo chương trình. 

9.   Tặng phí bảo hiểm du lịch Quốc tế (theo bảo hiểm du lịch Việt Nam). 

10. Quà tặng: NÓN DU LỊCH – BAO ĐỰNG HỘ CHIẾU. 

 

 KHÔNG BAO GỒM: 

1.   Hộ chiếu (thời hạn không dưới 6 tháng). 

2.   Phụ thu phòng đơn. 

3.   Hành lý quá cước qui định. Xe vận chuyển ngoài chương trình + Các show về đêm. 

4.   Điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn và các chi phí cá nhân khác. 

5.   Tiền bồi dưỡng cho HDV, tài xế (mức đề nghị: 15$/ khách). 

  

 ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI KHÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC VIỆT KIỀU: 

1. Visa tái nhập vào Việt Nam cho người nước ngoài hoặc khách Việt Kiều (35$)/(Visa nhận tại cửa 

khẩu và có giá trị vào Việt Nam 1 lần - trong 3 tháng đối với Việt kiều). 

Riêng đối với quốc tịch Mỹ phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1 năm nhiều lần 150$/Khách 

2.   Mang theo tờ khai hải quan nhập cảnh, visa, vé máy bay gốc từ nước ngoài mới vào Việt Nam. 

 

 ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:  

 

- Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 

100% tiền cọc tour. 

- Hủy tour từ 30 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 10% trên tổng giá tour. 

- Hủy tour từ 16 – 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 30% trên tổng giá tour. 

- Hủy tour từ 08 – 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 60% trên tổng giá tour. 

- Hủy tour từ 04 – 07 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 90% trên tổng giá tour. 

- Hủy tour từ 01 – 03 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour. 

- Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các 

ngày Lễ Tết. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandahotel.com.hk/en/
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Hồ sơ cần: Quý k2hách nộp hồ sơ trước 15 ngày làm việc (Không tính thứ 7, CN, các ngày nghỉ lễ). 

- NƠI SINH TRÊN PASSPORT TẠI KHU VỰC CÁC TỈNH MIỀN NAM: Hình + Hộ chiếu + CMND + 

Hộ khẩu photo + Sổ tiết kiệm hoặc Xác nhận số dư trên 40tr (Ngày đáo hạn còn thời hạn sau khi đi tour 

về) 

- KHÁCH CÓ QUÊ QUÁN, NƠI SINH HOẶC HỘ KHẨU “TÂY NINH”, TẠM THỜI KHÔNG NHẬN 

HỒ SƠ. 

- ĐỐI VỚI KHÁCH NƠI SINH TRÊN PASSPORT TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG & BẮC: Hình + Hộ 

chiếu + CMND (Nếu có thường trú hoặc tạm trú tại Miền Nam, Cần bổ sung thêm Hộ Khẩu hoặc KT3) + 

Xác nhận việc làm & Sổ tiết kiệm hoặc Xác nhận số dư trên 40tr (Ngày đáo hạn còn thời hạn sau khi đi 

tour về) 

- ĐỘ TUỔI CÒN ĐANG ĐI HỌC (26 tuổi trở xuống): Bổ sung thêm giấy khai sinh + Thẻ học sinh – Sinh 

viên + Đơn xin nghỉ học + Sổ tiết kiệm hoặc Xác nhận số dư trên 40tr (Ngày đáo hạn còn thời hạn sau khi 

đi tour về) và phải có Ba Mẹ đi cùng 

- Dưới 18 tuổi không đi kèm với cha mẹ, cần phải có giấy xác nhận ủy quyền của địa phương để đi cùng 

với người thân. 

- NẾU KHÁCH ĐÃ ĐI QUA HONGKONG TRONG VÒNG 3 NĂM, VUI LÒNG BÁO VỚI NGƯỜI 

NHẬN TOUR VÀ NỘP LẠI VISA HONGKONG CŨ. 

- TÙY VÀO TỪNG HỒ SƠ, KHÁCH ĐƯỢC YÊU CẦU KÝ QŨY. MỨC KÝ TỪ: 1.500 – 3.000USD/KHÁCH 

∙ (Hộ chiếu) mang theo bản gốc hợp lệ không bị rát, phai màu, Phải còn thời hạn sử dụng trên 6 

tháng (Tính từ ngày khởi hành). 

∙ Không sử dụng thẻ xanh, Nếu là Sổ du lịch (cần làm visa nước cần nhập cảnh) Cần thông báo cho 

nhân viên nhận tour nếu Quý khách sử dụng các hồ sơ khác nhập không phải hộ chiếu. 

∙ Tour thuần túy du lịch, suốt chương trình Quý khách không được rời đoàn. 

∙ Trẻ em dưới 26 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền từ bố 

mẹ. 

∙ Du lịch Thuận Phong sẽ không chịu trách nhiệm nếu Quý khách bị từ chối nhập cảnh với bất cứ lý 

do nào từ hải quan nước ngoài. 

 

**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.** 

 
 


