
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 

HONGKONG – DISNEYLAND – ĐẶC 

KHU THẨM QUYẾN 

 

 

 

 

NGÀY 01 TP.HCM  HONGKONG 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

  ✓ 

Buổi trưa Trưởng đoàn đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13h00, làm thủ tục bay đi Hongkong. Đến 

sân bay Chek Lap Kok, xe và hướng dẫn viên địa phương đón và đưa cả đoàn vào thành phố. Trên đường đi, Quý khách 

sẽ được ngắm nhìn Cầu Thanh Mã - một trong những cây cầu đẹp nhất Châu Á. Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Nghỉ 

đêm tại khách sạn. 

NGÀY 02 HONGKONG – THIỀN VIỆN CHÍ LIÊN 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

✓ ✓ ✓ 

Ăn sáng. Quý khách tham quan Avenue Garden. Tiếp tục tham quan Miếu Huỳnh Đại Tiên hoac Thiền Viện Chí Liên - 

được xây dựng độc đáo với toàn bộ công trình bằng gỗ không dùng một cây đinh nào để xâu kết các mối nối với nhau theo 

kiến trúc đời Đường, tham quan Vườn Nam Liên mang nét kiến trúc Nhật Bản 

nổi bật với một ngôi đền hình bát giác tọa lạc trên một hồ nước nhỏ với màu 

vàng óng ánh, tại đây Quý khách còn có thể chiêm ngưỡng hàng ngàn cây 

bonsai các loại. Tham quan và mua sắm tại trung tâm vàng bạc đá quý, mua 

sắm tại cửa hàng miễn thuế. .Ăn trưa tại nhà hàng 

Chiều quý khách tham quan chợ Quý bà. 

Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Trở về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

 

 



 

 

NGÀY 03 
HONGKONG - THẨM QUYẾN – TRUNG HOA CẨM 

TÚ 

Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

✓ ✓ ✓ 

Ăn sáng.  

Quý khách khởi hành đi Thẩm Quyến bằng ô tô hoặc xe lửa. Sau khi ăn trưa 

Quý khách tham quan Công Viên Trung Hoa Cẩm Tú (hay còn gọi Làng Văn 

Hóa Trung Hoa) với nhiều kỳ quan thu nhỏ của Trung Quốc như: Vạn Lý 

Trường Thành, Cố Cung,… Sau đó tự do mua sắm tại chợ Đông Môn. 

Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Quý khách về nhận phòng và tự do nghỉ ngơi 

tại khách sạn. 

 

NGÀY 04 THÂM QUYẾN – CỬA SỔ THẾ GIỚI 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

✓ ✓ ✓ 

Ăn sáng tại khách sạn.  

Quý khách tham quan Bảo Tàng Thẩm Quyến và mua sắm tại Cửa hàng tơ 

lụa. 

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Quý khách tham quan Cửa Sổ Thế Giới - 

với bộ sưu tập những mô hình thu nhỏ, Quý khách có thể chiêm ngưỡng những 

mô hình kỳ quan thế giới sống động, những di sản lịch sử và những cảnh quan 

nổi tiếng. 

Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. Quý 

khách đi tàu thủy về Hong Kong. Ăn trưa. Quý khách tham quan núi 

Thái Bình, đây là điểm cao nhất của Hồng Kông, Đứng trên đây, Quý 

khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời và cảng 

Victoria với con đường dẫn tới những ngọn đồi xanh của New 

Territories. Sau đó, Quý khách tiếp tục tham quan Quảng trường 

Bauhinia - trung tâm tổ chức triễn lãm hội chợ Quốc Tế, cũng là nơi đặt 

biểu tượng Hoa Tử Kinh của Hồng Kông, là nơi diễn ra lễ trao trả Hồng 

Kông về cho Trung Quốc (năm 1997). Tham quan Vịnh Nước Cạn, Miếu Thần Tài. Sau đó xe và hướng dẫn viên đưa . 

đoàn ra sân bay Chek Lap Kok. Đáp chuyến bay về lại TPHCM Đến sân bay TSN, trưởng đoàn chia tay Quý khách kết 

thúc chuyến tham quan. 

**Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn 

đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như trong chương trình*  

NGÀY 05 HONGKONG –TPHCM 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

✓ ✓  



 

 

 

 

KHỞI HÀNH 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH 

Người lớn 

Từ 12 tuổi trở lên 

Trẻ em 

Từ 02-11 tuổi 

Trẻ em 

Dưới 02 tuổi 

22/10/2019 14.890.000 vnđ 
13.890.000 vnđ 5.890.000 vnđ 

Ngủ chung với người lớn đi kèm 
THÔNG 

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 

SGN HKG VJ876 14:40 – 18:20 

HKG SGN VJ877 18:35 – 20:15 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
• Vé máy bay khứ hồi SGN – HKG – SGN của hãng hàng không VIETJET 

• Thuế các loại (sân bay, xăng dầu, an ninh)  

• Visa nhập cảnh Hong Kong  

• Khách sạn tiêu chuẩn 3→4 sao , 2 – 3 khách/phòng (Trường hợp 3 khách vì lí do giới tính) 

• Vé vào cổng tham quan theo chương trình. 

• Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến. 

• Xe đưa đón tham quan, ăn uống theo chương trình. 

• Trưởng đoàn chịu trách nhiệm khai các thủ tục Hải quan cho quý khách.  

• Phục vụ nước suối 01 chai/khách/ngày. 

 

QUÀ TẶNG 

• Nón du lịch, name tag.  

• Tặng tòan bộ phí Bảo hiểm du lịch Quốc Tế (mức bồi thường cao nhất 200 triệu đồng / khách). 
 

KHÔNG BAO GỒM 

• Hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng)   

• Chi phí cá nhân, nước uống trong phòng khách sạn. 

• Visa nhập VN đối với Việt Kiều hoặc mang quốc tịch nước ngoài: 1.200.000đ/khách (giá trị 30 ngày) 

• Tiền Tip cho HDV và tài xế địa phương  : 3 usd/ khách /ngày. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

• Nếu hủy tour ngay sau khi đặc cọc sẽ mất tiền cọc 

• Nếu hủy tour trước 30 ngày so với ngày khởi hành chi trả 50% tổng giá trị tour. 

• Nếu hủy tour trước 15 -29 ngày so với ngày khởi hành chi trả 80% tổng giá trị tour. 

• Nếu hủy tour trước 1 -14 ngày so với ngày khởi hành chi trả 100% tổng giá trị tour. 

 LƯU Ý: 

o Quý khách vui lòng nộp Hộ chiếu bản chính hoặc bản photo(giá trị sử dụng trên 6 tháng). 

o Giá thuế xăng dầu có thể thay đổi tùy theo thời điểm xuất vé. 

o Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhằm mang lại sự thoải 

mái, thuận tiện cho Quý khách.  



 

 

o  Trong những trường hợp khách quan như: thiên tai, khủng bố… hoặc do sự cố hay có sự thay đổi lịch trình của 

các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ 

lúc nào vì sự thuận tiện, an tòan cho Quý khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát 

sinh. 

THỦ TỤC XIN VISA HONGKONG 

• Đặt cọc 10 triệu/khách  

• Hộ chiếu gốc hoặc bản scan (thời hạn hộ chiếu còn trên 6 tháng so với ngày khởi hành) + 2 tấm hình 4x6 chụp 

mới (nền trắng) 

•  Hộ khẩu, KT3 (ĐỐI VỚI KHÁCH NƠI SINH TRÊN PASSPORT TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG & 

BẮC nếu có thường trú hoặc tạm trú tại Miền Nam) 

• Chứng minh nhân dân + số dư tài khoản ngân hàng trên 40 triệu/khách + sổ tiết kiệm (Ngày đáo hạn còn 

thời hạn sau khi đi tour về).  

• CHỨNG MINH NHÂN DÂN: 

• + Dạng cũ thông thường (nếu trùng số trên HỘ CHIẾU): Scan mặt trước và mặt sau. 

• + Dạng mới (không trùng số CNMD cũ trên HỘ CHIẾU): Scan mặt trước, mặt sau. Và cần phải có GIẤY XÁC 

NHẬN SỐ CMND cũ. 

• Công việc: 

             + Cần có giấy Xác nhận việc làm hoặc hợp đồng lao động. 

             + Cần Thẻ nhân viên và Mã số nhân viên 

• Nếu đi tour 2 vợ chồng thì bổ sung Giấy chứng nhận kết hôn.  

• Photo giấy khai sinh (khách đi nhóm bố mẹ và con, không phân biệt bao nhiêu tuổi)  

• Dưới 25 tuổi chưa lập gia đình phải có giấy khai sinh (bản sao – bản màu)  

• Nếu khách chỉ đi 2 mẹ con thì phải có hộ chiếu scan, xác nhận việc làm của Ba & ngược lại.  

• Nếu khách dưới 25 tuổi không đi cùng bố mẹ cần thêm GIẤY ỦY QUYỀN (có chính quyền địa phương ký và 

đóng dấu, do bố mẹ ủy quyền dắt đi tour. Ghi rõ quan hệ với người được ủy quyền và ghi rõ thời gian đi du lịch 

Hongkong).  

• Quý khách mang 2 quốc tịch hoặc Travel doccument (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo cho nhân viên bán 

tour tại thời điểm và nộp bản gốc hoặc scan kèm giấy tờ liên quan.  

• Quý khách đăng ký tour vui lòng đi và về cùng đoàn.  

• ĐỘ TUỔI CÒN ĐANG ĐI HỌC (26 tuổi trở xuống): Bổ sung thêm giấy khai sinh + Thẻ học sinh hoặc 

xác nhận học sinh – Sinh viên + Đơn xin nghỉ học – có mộc đỏ của nhà Trường + Sổ tiết kiệm + Xác nhận 

số dư trên 40tr (Ngày đáo hạn còn thời hạn sau khi đi tour về)  

• NẾU KHÁCH ĐÃ ĐI QUA HONGKONG TRONG VÒNG 3 NĂM, VUI LÒNG BÁO VỚI NGƯỜI 

NHẬN TOUR VÀ NỘP LẠI VISA HONGKONG CŨ.  

• Vui lòng đăng ký trước 32 ngày so với ngày khởi hành. (Không tính thứ 7, chú nhật)  

Các loại giấy tờ trên Quý khách gửi bản scan hoặc chụp hình (file phải rõ rang, chụp thẳng từ trên 

xuống phải giống như bản scan) gửi cho công ty để làm visa. Trong lúc làm visa có thể LSQ yêu cầu bổ 

sung giấy tờ, quý khách vui lòng hỗ trợ để đạt được tỉ lệ visa cao nhất.  

 

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không hoàn lại chi phí tour trong trường hợp Quý khách bị từ chối xuất 

nhập cảnh tại Việt Nam và các nước sở tại vì bất kỳ lí do nào. Quý khách vui lòng chịu những chi phí phát 

sinh. 


