HÀ NỘI - BẮC KINH – THIÊN TÂN - HÀ NỘI (5N4D)
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 - Một Viện Lâm Hoàng Gia điển hình và lớn nhất thế giới với Cung Từ Hy, tháp Dâng Hương, Vạn Thọ đường, Hồ Côn
Minh và Hành Lang Tranh dài nhất thế giới.
Đoàn tiếp tục tham quan Sân vận Động Tổ Chim - là công trình tiêu biểu của Olympic Bắc Kinh năm 2008 (tham bên ngoài).

Quý khách ăn tối nhà hàng. Nghỉ đêm tại Bắc Kinh.
NGÀY 02: BẮC KINH- VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Sau ăn sáng, Quý khách khởi hành đi thăm quan
Vạn Lý Trường Thành - đỉnh Bát Đạt Lĩnh nơi Mao Trạch Đông đã từng cảm khái “Bất Đáo Trường Thành Phi Hảo Hán”.
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, chiều tham quan
Thập Tam Lăng- Trường Lăng đây là lăng tẩm của các vị vua đời nhà Minh
Hiệu Thuốc Bắc nổi tiếng Đồng Nhân Đường.
Quý khách ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ đêm tại Bắc Kinh.

NGÀY 03 :BẮC KINH – THIÊN TÂN
Sau khi dùng bữa sáng, Xe và HDV đưa đoàn khởi hành đến Thiên Tân – thành phố lớn thứ 4 của Trung Quốc . Đoàn thăm quan:
Khu phố ẩm thực văn hóa Thiên Tân – Khu phố cổ có nhiều nhà hàng ẩm thực và cửa hàng thủ công truyền thống.
Quý khách ăn trưa nhà hàng, chiều đoàn tiếp tục thăm quan
Sông Hải Hà – Biểu tượng của Thành phố Thiên Tân, con sông có 21 cây cầu bắc qua tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp
Tháp truyền hình Thiên Tân – một trong những tháp truyền hình cao nhất thế giới

Sau đó đoàn khởi hành quay về Bắc Kinh. Ăn tối và nghỉ đêm tại Bắc Kinh.
NGÀY 04: BẮC KINH – HÀ NỘI
Sau bữa sáng tại khách sạn. Xe và HDV đón Quý khách đi thăm 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.
Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Chiều quý khách đi thăm quan mua sắm Cửa hàng Tỳ Hưu và Cửa hàng Ngọc Trai
Buổi tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng.
Xe đưa Quý khách ra sân bay làm thủ tuc đáp chuyến bay CA741 (01h25 - 04h15) về Hà Nội.

NGÀY 05: HÀ NỘI
Máy bay hạ cánh, xe đón đoàn về điểm hẹn ban đầu. Chia tay Quý khách kết thúc chương trình tour du lịch Trung Quốc 5 ngày từ
Hà Nội, hẹn gặp lại Quý khách trong những hành trình tiếp theo.

(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 Hà Nội – Bắc Kinh – Hà Nội 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.
Không bao gồm:
Thuế VAT.
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.
Ghi chú:
Nếu khách lẻ nam hoặc nữ thì bố trí nghỉ 3 khách/phòng. Phòng 2 giường kê thêm giường lò xo. Nghỉ phòng đơn phụ thu theo giá
phòng khách sạn quy định.
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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