
 

CHƯƠNG TRÌNH 1 : đi đường bộ  - về đường bộ 

HÀ NỘI - NAM NINH – QUẢNG CHÂU – ĐÔNG QUẢN 

– THẨM QUYẾN 

HỘI CHỢ QUỐC TẾ VỀ IN ẤN – SinoCorrugated South 2018 

Thời gian: 10-12/4/2018- Phương tiện: ô tô, tầu cao tốc 

 

Ngày 1 (8/04): HÀ NỘI – HỮU NGHỊ QUAN – NAM NINH – QUẢNG CHÂU  ( Ăn trưa,tối) 

5h30:  Xe và hướng dẫn viên công ty du lịch Vietpower đón đoàn tại điểm hẹn, khởi hành đi Lạng Sơn. 

Qúy khách dừng tại nhà hàng ở Thị trấn Mẹt ăn sáng (chi phí tự túc).  

Tới cửa khẩu Hữu Nghị Quan, đoàn làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc, xe và HDV đưa đoàn 

đến Bằng Tường. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa, sau đó Xe đưa đoàn khởi hành đi Nam Ninh trên con đường cao tốc mới 

Nam Hữu. 

Tối :  Sau bữa tối, Qúy khách lên tàu đáp chuyến tàu cao tốc đi Quảng Châu. Đến Quảng Châu, xe đưa 

đoàn về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 



 

Ngày 2 (9/04): QUẢNG CHÂU -  THÂM QUYẾN                          (Ăn sáng, trưa, tối)  

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng sau đó đoàn thăm quan:  

• Đế Vương Place:  Tòa nhà cao nhất Thẩm Quyến (Thăm quan bên Ngoài).  

• Cửa hàng đá quý , cửa hàng Trà  

• Chùa Lục Dung 

Đoàn khởi hành đến Thâm Quyến, ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó thăm quan  

• Công viên Cửa sổ thế giới:  Nơi hội tụ các danh lam tháng cảnh nổi tiếng trên toàn thế giới. 

Công trình được hoàn thành năm 1994 với mô hình thu nhỏ của tháp Epphen, Kim Tự  Tháp Ai 

Cập, chùa Phật Thái Lan ....  

• Cửa hàng Tơ Lụa Thẩm Quyến, Chợ Đông Môn. 

Tối:  đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng . Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Thâm 

Quyến.  

Ngày 3 (10/4): THẨM QUYẾN – ĐÔNG QUẢN – HỘI CHỢ IN         ( Ăn sáng, trưa, tối) 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng sau đó đoàn khởi hành đến Đông Quản 

tham dự hội chợ SinoCorrugated South 2018 .  

Trưa: xe đón đoàn rời hội chợ dùng cơm trưa tại nhà hàng.  

Chiều:  đoàn thăm quan và làm việc với nhà máy địa phương . Đoàn về Quảng Châu ăn tối tại  nhà 

hàng nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.  

Sau bữa tối tại nhà hàng, Quý khách du thuyền suôi dòng Châu Giang ngắm Thành Phố Quảng 

Châu hoa lệ về đêm  (chi phí tự túc). 

Ngày 4 (11/04): QUẢNG CHÂU – NAM NINH                      ( Ăn sáng, trưa, tối ) 

Sáng:   Sau bữa sáng, đoàn thăm quan:   

• Công Viên Hoàng Hoa Cương – Nơi có 72 bia anh hùng liệt sỹ của các chiến sỹ Quốc Dân 

Đảng trong cuộc khởi nghĩa Tân Hợi, dâng hương và viếng mộ người anh hùng liệt sỹ Việt Nam 

Phạm Hồng Thái. 



 

• Nhà thuốc Bảo Thụ Đường:  Tìm hiểu về đông y Trung Quốc, khám bêṇh miễn phí. 

Chiều     Sau bữa trưa, quý khách chia tay thành phố Quảng Châu đáp chuyến tầu cao tốc về Nam Ninh 

lúc 14h30. 

Quý khách đến  Nam Ninh, xe đón đoàn đi ăn tối tại nhà hàng. Đoàn nhận phòng nghỉ đêm tại khách sạn 

hoặc tự do mua sắm tại phố đi bộ trung tâm hoặc tự do thưởng thức văn hóa ẩm thực tại  phố Trung 

Sơn. 

Ngày 5 (12/04) : NAM NINH – CÔNG VIÊN THANH TÚ – HỮU NGHỊ QUAN – HÀ NỘI   (Ăn 

sáng, trưa) 

Sau bữa sáng, đoàn trả phòng khách sạn. Sau đó thăm quan:  

• Công viên Thanh Tú Sơn -  Ngắm cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt đẹp với Tháp Ngự Long, Tháp 

Đầu Phượng, Chùa Thái lan – vùng đất mà rất nhiều du khách châu Âu, châu Á đến cầu Phúc – 

Tài – Lộc. 

• Đại lễ đường, công viên Nam Hồ, Quảng Trường dân tộc 

• Cửa hàng Than Hoạt Tính 

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng, sau đó xe đưa đoàn về  cửa khẩu Hữu Nghị Quan  làm thủ tục nhập cảnh về 

Việt Nam.  

19h30: về đến điểm hẹn, chia tay đoàn, kết thúc chuyến tham quan 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 

Đường Bộ 7.700.000 VNĐ/Khách 

Giá áp dụng cho đoàn khởi hành đường bộ : 30 khách trở lên 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

• Phương tiện:  

• Xe du lịch đời mới, lái xe chuyên nghiệp, phục vụ theo hành trình Hà Nội - Lạng Sơn - Hà 

Nội  



 

• Vé Tầu cao tốc: Nam Ninh – Quàng Châu – Nam Ninh (2 chiều)  

• Visa du lịch Trung Quốc. 

• Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn 02 người/phòng, trường hợp lẻ ngủ phòng 03 người. 

• Các bữa ăn theo chương trình. 

• Vé thắng cảnh tại tất cả các điểm thăm quan theo hành trình. 

• Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm phục vụ suốt tuyến. 

• Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 210.000.000Đ/vụ. 

• Tips cho tài xế địa phương và hướng dẫn viên 4$/ khách / ngày  

• Quà tặng: Mũ du lịch, Nước khoáng, khăn lạnh phục vụ trên xe. 

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 

• Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điêṇ thoại, giăṭ ủi, tham quan ngoài chương trình. 

• Phụ thu phòng đơn nếu có ( báo sau ). 

• Thuế VAT ( 0%) 

• Visa tái nhập cho khách quốc tịch nước ngoài . 

• Phí đổi hoặc làm mới hộ chiếu. Hộ chiếu phải còn hạn 6 tháng tính đến ngày kết thúc tour. 

• Phiên dịch tiếng Việt tại hội chợ. 

GHI CHÚ: 

• Trong hội chợ quý khách có thể dùng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.  

• Quý khách yêu cầu phiên dịch Tiếng Trung tại hội chợ: Thu thêm 500 tệ/1 nhóm/ 1 ngày. 

• Quý khách lưu ý: trong chương trình tour có 5 điểm mua sắm nếu quý khách không tham gia sẽ 

phụ thu 500.000vnđ/điểm  . 



 

• Khi đăng ký tour: Để phục vụ và cập nhật thông tin chuyến đi tới mỗi khách tham gia tour một 

cách kịp thời và chu đáo nhất, Qúy khách vui lòng gửi đầy đủ thông tin chi tiết: Số điện thoại 

liên hệ, email... của mỗi khách hàng đi trực tiếp chuyến đi này khi đăng ký tour.  

HỒ SƠ VISA TRUNG QUỐC BAO GỒM: 

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

• 02 ảnh 4x6 ( phông ảnh màu trắng - không đeo quân hàm ).  

• Quý khách lưu ý thời hạn hoàn thành hồ sơ xin Visa trước ít nhất trước 10 ngày so với ngày khởi 

hành để làm thủ tục giấy mời, visa và đặt dịch vụ . 

VIETPOWER KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN CÔNG TÁC THÀNH 

CÔNG. 

Lưu ý: Do sau Tết Nguyên Đán 2018 bên phía Trung Quốc có vài thay đổi về vấn đề Visa nhập 

cảnh nên Quý khách đăng ký hạn trot trước ngày 23/3/2018. Sau ngày đó sẽ phụ thu tiền làm 

visa lẻ là 150$/ khách. 

 


