Baát ñaùo Tröôøng thaønh phi haûo haùn
Thời gian: 4N4D - Khởi hành: 28/12
Bay 4* China Southern Airlines - Khách sạn: 3 SAO

NGÀY 1 :

SÀI GÒN  BẮC KINH (ĂN TỐI TRÊN MÁY BAY)

21:30 Hướng dẫn viên Du lịch Việt Sun đón Quý khách tại ga Quốc tế Sân Bay Tân Sơn Nhất, cột mốc số 10, đáp chuyến bay
(28/12) thẳng CZ6042 SGNPEK 00:05-05:45 từ Sài Gòn đi Bắc Kinh. Quý khách dùng bữa tối và nghỉ đêm trên máy bay.

NGÀY 2 :

CUNG ĐIỆN MÙA HÈ – XEM NHẠC KỊCH (ĂN 3 BỮA)

Sáng Đến sân bay Bắc Kinh. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý, xe và hướng dẫn viên
địa phương đon Đoàn dùng điểm tâm sáng và nghỉ tại nhà hàng.
Tham quan Di Hòa Viên (cung điện mùa hè của Từ Hy Thái Hậu) - một vườn hoa Hoàng Gia
lớn nhất và được bảo tồn hoàn chỉnh nhất của Trung Quốc với diện tích 292ha. Dùng cơm
trưa tại nhà hàng và về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Chiều Quý khách thưởng thức chương trình Xiếc thiếu nhi tạp kỹ đặc sắc tại sân khấu ca nhạc kịch
trung tâm Bắc Kinh.
Tối Tự do nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc tự do khám phá Bắc Kinh về đêm.

NGÀY 3 :

CHINH PHỤC VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH (ĂN 3 BỮA)

Sáng Sau bữa sáng, Quý khách tham quan và chinh phục Vạn Lý Trường Thành - một trong những
Kỳ Quan Thế Giới, một công trình kiến trúc lịch sử vĩ đại của nhân dân Trung Hoa. Trên
đường đi đoàn sẽ được tham quan Xưởng chế tác ngọc Bắc Kinh.
Chiều Sau cơm chiều, Quý khách thưởng thức món thịt cừu luộc nổi tiếng Bắc Kinh và tham quan:
- Thập Tam Lăng, lăng mộ 13 đời vua nhà Minh với công trình hầm mộ sâu 17m.
- Tham quan và chụp hình Sân Vận Động Tổ Chim - nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc
Olympic Bắc Kinh 2008.
Tối Tự do tham quan mua sắm. nghỉ đêm khách sạn.

NGÀY 4 :

THIÊN AN MÔN – TỬ CẤM THÀNH (ĂN 3 BỮA)

Sáng Dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, sau đó khởi hành tham quan:
- Quảng trường Thiên An Môn - với diện tích 50 ha là quảng trường lớn nhất thế giới.
- Tử Cấm Thành (Cố Cung), Nơi đây từng là hoàng cung của các triều đại Minh - Thanh.
- Tham quan Cửa hàng Tỳ Hưu - con vật linh thiêng cầu tài lộc.
Chiều Sau cơm trưa với món Vịt quay Bắc Kinh trứ danh. Xe đưa Quý khách tham quan:
- Đến Thái Y Viện Đồng Nhân Đường - nơi kê toa thuốc cho Triều Đình xưa kia với các sản
phẩm thuốc điều trị phỏng nổi tiếng Bảo Phú Linh.
- Đi xích lô tham quan những phố hẻm, hẻm ngõ (được gọi là HuTong) tại Bắc Kinh.
- Mua sắm tại Vương Phủ Tỉnh - khu phố sầm uất nhất Bắc Kinh.
Tối Dùng cơm tối và nghỉ ngơi tại nhà hàng.
22:30 Ra sân bay khởi hành về lại Sài Gòn trên chuyến bay CZ6041 PEKSGN 01:50-06:10, Quý
khách nghỉ đêm trên máy bay.

ĐÊM CUỐI : BẮC KINH  SÀI GÒN (ĂN 1 BỮA TỐI TRÊN MÁY BAY)
06:10
(1/1)

Về đến Sài Gòn, Tour kết thúc Hướng dẫn viên chia tay và hẹn gặp lại Quý khách.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VND)
TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ
NGƯỜI LỚN & TRẺ EM TỪ 12 TUỔI

GÍA TOUR
11.790.000

TRẺ EM TỪ 2 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI

8.840.000

TRẺ EM DƯỚI 2 TUỔI

3.540.000

GIÁ TOUR BAO GỒM:
- Vé máy bay khứ hồi hãng hàng không China Southern Airlines 4* (hành lý xách tay 5kg và ký gửi 23kg/khách).
- Khách sạn 3 sao: Tiêu chuẩn 02 người/phòng.
- Xe điều hòa mới, hiện đại đưa đón và tiễn sân bay, thăm quan các điểm du lịch theo chương trình.
- Các bữa ăn và phí tham quan theo chương trình.
- Hướng dẫn viên tiếng Việt nhiệt tình suốt tuyến.
- Bảo hiểm du lịch Quốc tế (theo bảo hiểm du lịch Việt Nam).
- Quà tặng: NÓN DU LỊCH - BAO ĐỰNG HỘ CHIẾU - TEM HÀNH LÝ.
- Visa đoàn nhập cảnh Trung Quốc
 Không chấp nhận khách tách đoàn
 Thủ tục xin Visa chỉ cần Passport
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Hộ chiếu: còn hạn trên 06 tháng
- Chi phí cá nhân, đồ uống, hành lý quá cước, tiền điện thoại, phí giặt, là tại khách sạn.
- Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe (5 USD/khách/ngày).
- Phụ phí phòng đơn 2.000.000 VNĐ (nếu Khách ở 1 khách/phòng).
ĐỐI VỚI KHÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, VIỆT KIỀU:
- Khách quốc tịch Mỹ, phí làm visa tái nhập Việt Nam 1 năm nhiều lần là: 3.450.000VNĐ (chuẩn bị 2 hình 4x6 nền trắng)
- Khách quốc tịch nước ngoài khác, phí làm visa tái nhập Việt Nam là 1.480.000VNĐ (chuẩn bị 2 hình 4x6 nền trắng)
- Khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.
- Khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel Document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo với nhân viên bán tour ngay
thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có).
- Khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực thì không đăng ký du lịch
sang nước thứ ba được.
GIÁ TOUR TRẺ EM:
- Dưới 2 tour: 30% giá tour người lớn (ăn, ngủ ghép chung với người lớn).
- Từ 2 đến dưới 11 tuổi: 75% giá tour người lớn (ngủ chung giường với người lớn).
- Từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn.
Lưu ý: Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 trẻ em dưới 12 tuổi (không có chế độ giường riêng), Quý
khách vui lòng thanh toán thêm để bé có chế độ giường riêng.
QUY TRÌNH THANH TOÁN:
Đợt 1: Đặt cọc 5.000.000 VNĐ / 1 khách khi đăng ký.
Đợt 2: Số tiền còn lại sẽ thanh toán trước ngày khởi hành 10 ngày làm việc (đối với các tour ngày thường) và thanh toán
trước 30 ngày (đối với các tour trong các dịp Lễ, Tết)..
ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:
- Hủy tour trước ngày khởi hành 21 ngày( không tính thứ 7, CN).Quý khách chịu mất cọc
- Hủy tour trước ngày khởi hành 15 ngày( không tính thứ 7, CN). Quý khách chịu 75% tiền tour
- Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày( không tính thứ 7, CN). Quý khách chịu 100% tiền tour
- Do tinh chât la đoan khach ghep le, nêu công ty nhân khach đu đoan (trên 10 khach) thi đoan khơi hanh đung lich trinh.
Nêu sô lương đoan dươi 10 khach, công ty co trach nhiêm thông bao cho khach trươc 7 ngay khơ
va se thoa
thuân lai ngay khơi hanh mơi hoăc hoan tra lai toan bô sô tiên cho khach đa thanh toan trươc đo.

- Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng đến văn phòng đăng ký tour để làm thủ tục
chuyển/huỷ tour và chịu chi phí theo quy định. Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại.
LƯU Y KHAC:
- Phụ nữ có thai trên 24 tuần cần mang theo giấy khám của bác sĩ.
- Quý khách từ 70 tuổi yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ cấp. Yêu cầu
phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo.

