HÀ NỘI - BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU - HÀ NỘI (6N5D)
NGÀY 01: HÀ NỘI - BẮC KINH
03h30: Xe và hướng dẫn viên VTTC đón đoàn tại điểm hẹn đi sân bay Nội Bài đáp chuyến bay CA742 đi Bắc Kinh lúc 06h05.
10h45: Máy bay hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh, đoàn nhập cảnh, xe đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng, sau đó đoàn tham quan:
Di Hòa Viên – Cung điện mùa hòa của Từ Hy Thái Hậu, với nhiều công trình kiến trúc độc đáo như tháp Dâng Hương, Vạn Thọ
đường, Hồ Côn Minh và Hành Lang Tranh dài nhất thế giới.
Thưởng thức các tiết mục biểu diễn xiếc đặc sắc của Trung Quốc.

Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại Bắc Kinh.
NGÀY 02 :BẮC KINH- VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Sau ăn sáng, Quý khách tiếp tục thành trình thăm quan khám phá:
Vạn Lý Trường Thành – Cư Dung Quan, là đoạn thành cổ và là một trong ba cửa ải chính yếu nổi tiếng của Trường Thành
Thăm quan Xưởng Ngọc và Viện bảo tàng Thủy Tinh
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng. Chiều tham quan
Quảng Trường Thiên An Môn: Trung tâm chính trị của Bắc Kinh, Quảng trường lớn nhất thế giới, rộng hơn 50 mẫu với Đại Lễ
Đường, Lăng Mao Chủ Tịch, Đài Tưởng Niệm các anh hùng liệt sỹ...
Thăm quan Cố Cung: Cung điện lớn nhất Thế Giới với 9.999 gian điện nguy nga tráng lệ, nổi tiếng thế giới với hàng trăm bộ phim
nói về lịch sử 24 đời vua Trung Hoa đã định đô tại đây. và Nhà Thuốc Đồng Nhân Đường.
Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại Bắc Kinh.

NGÀY 03: BẮC KINH – THƯỢNG HẢI
Sau bữa sáng, Đoàn làm thủ tục trả phòng. HDV và xe đưa Quý khách đón chuyến tàu cao tốc khởi hành đi thành phố Thượng Hải.
Trưa đoàn đến Thượng Hải, nghỉ ngơi và ăn trưa tại nhà hàng. Buổi chiều, Quý khách bắt đầu hành trình khám phá thành phố Cảng
Tháp Truyền hình Đông Phương Minh Châu – cao 468m đứng thứ 3 trên thế giới (chi phí lên tháp tự túc).
Miếu Thành Hoàng – nơi vừa là một khu phố cổ vừa là một trong hai con phố mua sắm nổi tiếng nhất tại Thượng Hải. Quý khách có

thể thoải mái vừa đi dạ, mua sắm các mặc hàng lưu niệm.

Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Sau đó nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi tại Thượng Hải
NGÀY 04: THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU
Sau bữa sáng, Đoàn làm thủ tục trả phòng, tiếp tục đi thăm quan:
Chùa Phật Ngọc – là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, được biết đến với bức tượng Phật ngọc bích trắng được chạm khắc tinh xảo từ
phiến đá ngọc bích đơn của Miến Điện.
Đoàn khởi hành đi Hàng Châu, đến nơi, Quý khách nghỉ ngơi ăn trưa tại nhà hàng. Chiều, Quý khách tham quan
Mai Gia Thôn thưởng thức Trà Long Tỉnh – nơi quý khách có thể thưởng thức các loại trà nổi tiếng của Trung Quốc.
Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Sau đó nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi tại Hàng Châu
NGÀY 05: HÀNG CHÂU – BẮC KINH – HÀ NỘI
Sau bữa sáng, Đoàn làm thủ tục trả phòng, tiếp tục đi thăm quan:
Tây Hồ “Tam Đàn Ấn Nguyệt” với diện tích 6,7km2 bằng thuyền rồng
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng.
Miếu Nhạc Phi - nơi an nghỉ cuối cùng của vị tướng lẫy lừng chiến công đời Nam Tống – Nhạc Phi.
Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Sau đó, xe và HDV đưa Quý khách ra sân bay là thủ tục chuyến bay nội địa CA1713 đi Bắc Kinh lúc
21h15.
23h35: Quý khách xuống sân bay tiếp tục làm thủ tục chuyến bay quốc tế CA741 về Hà Nội lúc 01h25.

NGÀY 06: HÀ NỘI
04h35: Đoàn đáp chuyến bay về sân bay Nội Bài, Hà Nội. Xe và HDV đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu.

Kết thúc chương trình và hẹn gặp lại Quý khách

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

GIÁ TOUR BAO GỒM:
Visa xuất, nhập cảnh Trung Quốc.
Xe máy lạnh suốt hành trình.
HDV tiếng Việt suốt hành trình.
Vé máy bay quốc tế khứ hồi Hà Nội – Bắc Kinh – Hà Nội và vé máy bay nội địa một chiều Hàng Châu – Bắc Kinh bay thẳng của
Air China
Lệ phí sân bay + Phụ phí xăng dầu.
Vé vào cửa một lần tại các điểm tham quan có trong chương trình
Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao nghỉ 02 người/ phòng.
Các bữa ăn có trong chương trình.
Bảo hiểm Du lịch.
Thuế VAT.
Không bao gồm:
Điện thoại, đồ uống, tiền giặt, hành lý quá cước, các phòng đơn và các chi phí khác...
Hộ chiếu còn hạn 06 tháng tính đến ngày khởi hành.
Típ cho hướng dẫn viên +lái xe:3USD/khách/ngày.
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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