THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU
NGA MI SƠN - LẠC SƠN ĐẠI PHẬT
Thời gian: 7N6D - Khởi hành: 21/09
Bay 4* China Southern - Khách sạn: 3-4 SAO

NGÀY 1 :

SÀI GÒN  SÂN BAY THÀNH ĐÔ

23:30 Xe và hướng dẫn viên Công ty Việt Sun đón Quý khách tại ga Quốc tế Sân Bay Tân Sơn Nhất, cột mốc số 10, Đi Thành Đô
trên chuyến bay CZ6090 SGNCAN 02:25-06:20 và chuyến bay CZ3401 CANCTU 08:00-10:30, quá cảnh tại Quảng Châu.

NGÀY 2 : THÀNH ĐÔ – LẠC SƠN – NGA MI SƠN

(ăn 3 bữa)

10:30 Đến sân bay Thành Đô, Quý khách nhận hành lý và làm thủ tục hải quản. Sau đó, xe và
hướng dẫn viên địa phương đưa quý khách đến dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương và
khởi hành đi Lạc Sơn.
Chiều Đến nơi, Quý khách xuống Du thuyền tham quan và lễ Phật tại Lạc Sơn Đại Phật - bức
tượng Phật ngồi ngoài trời lớn nhất và linh thiêng nhất Tứ Xuyên - cao 71m được tạc vào vách
núi Thê Loan từ thời nhà Đường, nơi đây được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Tối

Ăn tối, nghỉ đêm tại Nga My. Buổi tối tự do khám phá Nga My về đêm.

NGÀY 3 : NGA MY SƠN- THÀNH ĐÔ

(ăn 3 bữa)

Sáng Sau điểm tâm sáng, Quý khách tham quan chùa Báo Quốc dưới chân núi Nga My Sơn- chùa
này được xây dựng vào thời nhà Minh. Tiếp tục hành trình, Quý khách đi cáp treo lên Kim
Đỉnh, đỉnh cao nhất núi Nga Mi. Từ độ cao trên 3000m Quý khách có thể ngắm cảnh cao
Nguyên Thanh Tạng bao la và cảnh múi non hùng vĩ, trùng điệp. Đoàn chụp ảnh bên tượng
bồ tát Văn Thù 4 mặt nổi tiếng và viếng tam tự: Chùa Vàng, Chùa Bạc, Chùa Đồng rất uy
nghiêm và linh thiêng.
Chiều Sau khi dùng cơm trưa, Mua sắm tại cửa hàng ngọc thạch. Quý khách tham quan Ngũ Hầu
Tự, nơi thờ vị quân sư tài ba thời Tam Quốc, Khổng Minh Gia Cát Lượng.
Tham quan Hẻm Rộng, Hẻm Hẹp và dùng cơm chiều tại nhà hàng.
Tối

Ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn.

NGÀY 4 :

THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

(ăn 3 bữa)

Sáng Sau bữa sáng, đoàn khởi hành đi Cửu Trại Câu. Ghé thăm Cổng Thành cổ Tùng Phan nơi Công chúa Văn Thành đời Đường dừng chân đợi vua Tây Tạng đón lên Tây Tạng.
Chiều Sau cơm trưa, đoàn tiếp tục hành trình đến với Cửu Trại Câu.
Tối

Đến nơi, đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương. Nghỉ đêm tại khách sạn.

NGÀY 5: CỬU TRẠI CÂU- THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI
Sáng Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành đi Cửu Trại Câu, nơi đây được mệnh
danh là thiên đường nơi hạ giới. Với cảnh quan thiên nhiên được xếp vào loại độc nhất vô nhị
của Trung Quốc và thế giới. Quý khách tham quan thắng cảnh Cửu Trại Câu, nơi là bối cảnh
cho nhìn bộ phim nổi tiếng như Tây Du Kí, Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục,…
Chiều Quý khách tham quan các hồ nước được hình thành từ núi đá vôi trầm tích, mỗi hồ là một vẻ

Tối

đẹp riêng, được tự nhiên sắp đặt thành những khung cảnh đẹp đến không ngờ: Hồ Tiển Trúc,
Hồ Hoa Lửa, Hồ Ngọa Hổ, Hồ Trường, Hồ Ngũ Hải, Hồ Ngũ Sắc - biến chuyển màu sắc theo
chuyển hóa của tự nhiên.
Sau bữa tối, Đoàn có thể tham gia thưởng thức Chương trình biểu diễn “Tạng Mật” hoặc
“Hồng Cao Nguyên” – ca ngợi nét văn hóa, tôn giáo đặc sắc của dân tộc Tạng và dân tộc
Khương (chi phí tự túc- khoảng 40 USD).

NGÀY 6: CỬU TRẠI CÂU - THÀNH ĐÔ

(ăn 3 bữa)

Sáng Sau điểm tâm sáng, đoàn khởi hành về lại thành Đô, trên đường đi đoàn ghé tham quan cửa
hàng Trà và cửa hàng địa khoáng.
Tối Đến nơi, Đoàn dùng bữa tối với các món ăn đặc sản Thành Đô. Quý khách tự do xem Chương
trình biểu diễn Xuyên Kịch – bao gồm những tiết mục nghệ thuật dân gian của văn hóa Hán
Thục và tiết mục biểu diễn điển hình của tỉnh Tứ Xuyên “Biến mặt” (khoảng 30 – 40USD, chi
phí tự túc).

NGÀY 7 : THÀNH ĐÔ – SÀI GÒN (Ăn 3 bữa)
Sáng Sau điểm tâm sáng, quý khách tham quan mua sắm tại cửa hàng tơ lụa và cửa hàng thuốc.
Tham quan Vườn Gấu Trúc, một loài vật Quý hiếm cực kì đáng yêu chỉ có ở Tứ Xuyên.
Chiều Tham quan Trấn Cổ Hoàng Long Khê, tự do tham quan mua sắm trong phố cổ đến giờ dùng
cơm chiều. Quý khách khởi hành ra sân bay về lại Sài Gòn trên chuyến bay CZ3418 CTUCAN
19:45-22:05 + CZ6089 CANSGN 23:55-01:25
Tối Về đến Sài Gòn, Tour kết thúc HDV chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VND)
TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ

GÍA TOUR

NGƯỜI LỚN & TRẺ EM TỪ 12 TUỔI

24.890.000

TRẺ EM TỪ 2 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI

18.665.000

TRẺ EM DƯỚI 2 TUỔI

7.465.000

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi hãng hàng không China Southern 4* (hành lý xách tay 5kg và ký gửi 23kg/khách).
- Khách sạn 3-4 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: BALO DU LỊCH - 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 (6 USD/khách/ngày).
- Phụ phí phòng đơn 5.000.000đ (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 10.000.000 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
- Phụ nữ có thai trên 24 tuần cần mang theo giấy khám của bác sĩ.
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.

