
 
 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST 
45 LÊ THÁNH TÔN, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH 

TEL: 38 279 279 (Ex 351) , FAX: 38 246 213 
 

Khách hàng: UIT   Bên gởi: KHỐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI 
Liên hệ: Anh Điệp  Liên hệ: TÔ HÁN PHỤNG 
Điện thoại: 0917111502  Điện Thoại: 0909 690 884  
Email: congdoan@uit.edu.vn   Email: tophung@saigontourist.net  
 

CHƯƠNG TRÌNH: HONGKONG 360 ĐỘ 
HONGKONG – QUẢNG CHÂU – THẨM QUYẾN  

06 ngày 05 đêm- Bay với Hàng không Vietnam Airlines 

Khởi hành: 23/07/2019-28/07/2019  
 

 Tham quan những danh thắng nổi tiếng, thưởng ngoạn cảnh sắc của xứ Hương Cảng, Thâm Quyến, 
Quảng Châu. 

 Thỏa thích vui chơi ở Công viên Disneyland - Công viên được ưa thích nhất trên thế giới.  
 Thỏa sức mua sắm tại những trung tâm thương mại lớn, chợ truyền thống với mức giá phải chăng.  
 Thưởng thức đầy ắp món ngon - nơi thiên đường ẩm thực, đa dạng - hấp dẫn - đặc trưng của người 

Hoa. 
        

NGÀY 1: Tp.HCM - HONG KONG (Ăn tối) 

08h00 Tập trung tại Ga đi Quốc tế - sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đáp chuyến bay 
VN594R (10 :30-14 :15)  đi Hong Kong. Dùng bữa nhẹ trên máy bay 

14h30  Đến Sân bay HongKong. Xe và Hướng dẫn viên đón đoàn vào trung tâm qua Cầu thanh Mã 
(Tsing Ma Bridge) – cây cầu có nhịp lớn thứ 7 thế giới. Tên của cầu được đặt theo tên hai 
hòn đảo là đảo Tsing Yi và đảo Ma Wan.  

17h00 Tự do mua sắm tại Chợ Quý Bà với hơn 100 gian hàng gồm quần áo, phụ kiện và đồ lưu 
niệm dành cho phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi. (13h00 – 24h00) 

18h00 Nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm tại Hong Kong. 

 
 

NGÀY 2: DISNEYLAND HONGKONG (Ăn sáng,trưa,tối) 

08h00 Dùng buffet sáng tại khách sạn 

09h00 Tham quan Đỉnh Thái Bình, Vịnh Nước Cạn, Trung tâm hội nghị Hong Kong - Quảng 
Trường Bauhinia nơi diễn ra lễ trao trả Hong Kong cho Trung Quốc.  

11h00 Mua sắm tại Trung tâm Vàng Bạc Đá Quý và Cửa hàng Miễn Thuế.  

12h00 Ăn trưa  



 
 
13h00 Tham quan Công viên Disneyland, gặp lại các nhân vật quen thuộc trong loạt phim hoạt 

hình của Walt Disney với các khu chủ đề: Main Street U.S.A - tái tạo lại một đoạn đường 
nhộn nhịp, sầm uất đặc trưng nhất của miền viễn Tây nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20; 
Tomorrowland - một thế giới mới, nơi những ước mơ biến thành hiện thực; Fantasyland - 
thế giới kỳ diệu với nàng Công chúa ngủ trong rừng; Adventureland - vùng đất của các cuộc 
phiêu lưu mạo hiểm kỳ thú… 

18h00 Ăn tối , tự do ngắm cảnh Hong Kong về đêm. Nghỉ đêm tại Hong Kong. 

 

 

NGÀY 3: HONG KONG - THÂM QUYẾN (Ăn sáng, trưa, tối) 

08h00 Ăn sáng buffet, trả phòng. Khởi hành đi Thâm Quyến bằng tàu KCR express train (2ND 
class – 2h đi) 

09h00 Tham quan, mua sắm tại Bảo tàng Khoáng Chất và Cửa Hàng Mây Tre Nứa.  

12h00 Dùng bữa trưa. 

14h00 Tham quan khu giải trí Trung Hoa Cẩm Tú chiêm ngưỡng những kỳ quan của Trung Quốc 
với mô hình thu nhỏ được bài trí trong một không gian hài hoà với quang cảnh thiên nhiên 
làm cho “Trung Hoa Cẩm Tú” trở thành một Trung Hoa thu nhỏ. 

16h00 Tham quan Làng Văn hóa dân tộc và xem chương trình biễu diễn ca nhạc tại đây. Nghỉ 
đêm tại Thâm Quyến.  

 
 

NGÀY 4: THẨM QUYẾN (Ăn sáng, trưa, tối) 

08h00 Ăn sáng buffet tại khách sạn. 

09h00 Khởi hành tham quan Công viên Cửa Sổ Thế Giới chiêm ngưỡng những di tích lịch sử, danh 
lam thắng cảnh, kỳ quan nổi tiếng thế giới với mô hình thu nhỏ. 

11h00 Dùng bữa trưa 

13h00 Tự do mua sắm tại Chợ Đông Môn. 

18h00 Ăn tối,Nghỉ đêm tại Thâm Quyến. 

 



 
 

 

NGÀY 5: THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (Ăn sáng, trưa, tối) 

08h00 Ăn sáng buffet ,trả phòng.  

09h00 Khởi hành đi Quảng Châu bằng xe(2h) , tham quan Công viên Việt Tú, Ngũ Dương Thành.  

11h00 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.  

13h00 chụp hình (bên ngoài) với Tháp truyền hình Quảng Châu không chỉ có nhiệm vụ truyền 
thông mà còn là điểm tham quan là biểu tượng của thành phố.  

14h00 Tự do mua sắm tại phố Bắc Kinh và Cửa hàng Thảo Dược.  

18h00 Ăn tối,nghỉ đêm tại Quảng Châu. 

 

 

NGÀY 6: QUẢNG CHÂU - TP.HCM (Ăn sáng) 

08h00 Ăn sáng, tự do trải nghiệm phong cảnh sáng sớm Quảng Châu. 

11h00 Trả phòng, dùng bữa trưa, Sau đó xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay VN503 (15:20 - 
17:15) về Tp.HCM. Ăn nhẹ trên máy bay. Kết thúc chương trình tham quan. 

* Chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình chuyến bay và giao thông tại địa phương. 
 

  



 
 
 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ (giá trọn gói, đã bao gồm đầy đủ thuế và phí): 

TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 
SỐ 

KHÁCH 
GIÁ TOUR 

PHỤ THU PHÒNG 
ĐƠN 

KHÁCH SẠN 3- 4 SAO 

Hongkong: Regal Oriental hoặc 
tương đương 

Thẩm Quyến: Central Plaza hoặc 
tương đương  

Quảng Châu: Rosedale Hotel hoặc 
tương đương 

15 
khách 

21.390.000  
Khách/phòng đôi 

4.900.000 Vnd/ 
khách 

 

Điều kiện tính giá 

 Giá tour tính cho nhóm từ 15 khách là người lớn (từ 12 tuổi trở lên),Áp dụng dùng 1 xe 

 2 điểm tham quan shopping Jewelry Factory và DFS trợ giá cho chương trình. Nếu quý khách 
bỏ qua những điểm shopping này, giá tour sẽ phụ thu thêm 570.00.000 VNĐ/điểm 

 

Giá tour bao gồm 

 Hãng hàng không: Vietnam Airlines (7kg hành lý xách tay và 20 kg hành lý kí gởi) 
 Tàu thủy: Hạng 2 từ Hongkong đi Thẩm Quyến  
 Visa nhập cảnh Hongkong 

 Lưu trú: 05 đêm khách sạn tiêu chuẩn 02 khách/phòng đôi (ba). 

 Bữa Ăn: Tiêu chuẩn ăn trưa & ăn tối : 186.000 VND/khách/bữa theo chương trình 

 Phương tiện di chuyển bằng xe bus có máy điều hòa. 

 Quà tặng: Nón,Tag hành lý, túi đeo chéo bao tử.  

 Vé vào cổng theo chương trình 

 Hướng dẫn viên Saigontourist.HDV địa phương 

 Tiền tip cho HDV và tài xế địa phương: 696.000 VNĐ/khách/tour 

 Bảo hiểm và quyền lợi Saigontourist: 1.000.000.000 VNĐ 

Giá tour không bao gồm: 

 Lệ phí làm hộ chiếu, visa tái nhập Việt Nam cho khách Việt Kiều. 

 Nước uống (bia, nước…trong những bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo qui định 
của hàng không. 

 Thuốc men, bệnh viện…và các chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình. 
 

Với cam kết luôn mang lại những giá trị dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Lữ 
hành Saigontourist tiên phong tặng toàn bộ phí bảo hiểm du lịch nước ngoài với mức bảo hiểm tối đa lên đến 
2,1 tỉ đồng/khách/vụ, áp dụng các tuyến châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, Úc, Nhật Bản và Dubai; và mức bảo hiểm tối đa 
lên đến 1 tỷ đồng/khách/vụ đối với các tuyến du lịch nước ngoài còn lại. Toàn bộ phí bảo hiểm này được tặng miễn phí 
cho khách hàng của Saigontourist với chương trình, chất lượng dịch vụ tour không đổi. 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các văn phòng thuộc Hệ thống Lữ hành Saigontourist trên toàn quốc. 


