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Hồ Nam tiên cảnh Trương Gia Giới 
Phượng Hoàng Cổ Trấn – nhịp Đà Giang” 

 
 

 
 
 

 
Ngày Khởi Hành 

 
: 

 
- Tháng 04: 18; 25 
- Tháng 05: 02; 09; 16; 23; 30 
- Tháng 06: 06; 13; 20; 27 
- Tháng 07: 04; 11; 18; 25 

Thời gian : 05 ngày 04 đêm 
Phương tiện : Máy bay + Xe ô tô 

 



 

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 
NGÀY 1 
TP.HCM 

- 
TRƯƠNG GIA GIỚI 
(Ăn cầm tay tại 
sân bay, ăn tối 

nhẹ tại TGG) 

12:30: Quý khách hàng tập trung tại Cột 12 - Cổng D2 - Ga đi Sân bay 
Quốc tế Tân Sơn Nhất (tầng 2), Trưởng đoàn đón và làm thủ tục chuyến 
bay VJ2552 SGN – DYG 15:25 – 20:30 đi Trương Gia Giới. Quý khách dùng 
bữa ăn cầm tay tại Sân bay. 
Đoàn đến Sân bay Trương Gia Giới, làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc. 
Đoàn dùng bữa tối nhẹ với Cháo và Thịt nướng đặc sản. Sau đó di 
chuyển về khách sạn, nhận phòng và nghỉ ngơi tại Trương Gia Giới. 

NGÀY 2 
 

TRƯƠNG GIA 
GIỚI 

- 
PHƯỢNG 

HOÀNG CỔ 
TRẤN 

 
(Ăn sáng, trưa, 

tối) 

Sáng: Quý khách làm thủ tục trả phòng và dùng bữa sáng buffet tại 
khách sạn. Bắt đầu hành trình Tình Tương Tây kỳ thú và hấp dẫn: 

• Công viên Quốc gia Trương Gia Giới (Đặc quyền di chuyển đường 
đi VIP – Không xếp hàng tại lối đi phổ thông) – Công viên rừng quốc 
gia đầu tiên của Trung Quốc – là cảm hứng đặc biệt để đạo diễn 
James Cameron cho ra đời siêu phẩm Avatar vang danh thế giới.  

• Quý khách tham quan Kim Tiên Khê - dòng suối trong vắt như 
gương soi, Thủy Nhiễu Tứ Môn -  Chiêm ngưỡng cảnh quan thiên 
nhiên kỳ lạ độc đáo, nơi giao nhau của 4 dòng suối: Kim Tiên Khê, 
Sách Khê, Uyên Ương Khê và Long Vĩ Khê. 

• Cáp treo Dương Gia Giới (Đặc quyền di chuyển đường đi VIP – 
Không xếp hàng tại lối đi phổ thông) ngắm nhìn Vạn Lý Trường 
Thành tự nhiên, tạo thành bức tranh thủy mặc đẹp mê hồn.  

• Trải nghiệm xe lửa trong rừng nguyên sinh tại Thập Lý Họa Lang 
• Viên Gia Giới - Thanh Nham Sơn: Đoàn di chuyển bằng xe trung 

chuyển VIP đi ngắm cảnh đẹp trên Trại Dương Giác, Đài Mê Hồn. 
• Đoàn tham quan núi Hallelujah - Cột trụ Trời Nam. Đây là ngọn 

núi bay nổi tiếng trong bộ phim Avatar. 
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa, sau đó tiếp tục  tham quan:  

• Cáp treo Thiên Tử Sơn (Đặc quyền di chuyển đường đi VIP – Không 
xếp hàng tại lối đi phổ thông) - Đoàn ngắm nhìn cảnh vật thiên 
nhiên hùng vĩ. Nơi đây được mệnh danh là Phong Tam Thiên Thủy 
Bát Bách, ở trên độ cao 1.214m.  

• Thiên Hạ Đệ Nhất Kiều – Cây cầu đá khối tự nhiên nằm giữa hai 
ngọn núi cao cheo leo hùng vĩ, với chiều cao 357m, dài hơn 40m. 

Đoàn xuống núi và khởi hành đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. 
Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó, xe đưa quý 
khách về khách sạn nhận phòng. Nghỉ đêm tại Phượng Hoàng Cổ Trấn. 
   
 



 

  

NGÀY 3 
 

PHƯỢNG 
HOÀNG CỔ 

TRẤN 
 

(Ăn sáng, trưa, 
tối) 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó, xe bắt đầu đón 
quý khách thưởng ngoạn: 

• Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trấn cổ 1300 năm tuổi, là điểm check-
in hàng đầu tại Châu tự trị người Miêu - Quý Châu. Nổi tiếng với 
những ngôi nhà cổ kính, nép mình bên dòng Đà Giang hiền dịu. 
Nơi đây từng đi vào phim ảnh, tiểu thuyết Chuyện Biên Thành của 
Thẩm Tùng Văn xoay quanh mối tình của nàng Thúy Thúy tạo nên 
nét đặc sắc không lẫn vào đâu của Tình Tương Tây. 

• Quý khách có thể lưu lại những hình ảnh đẹp tại bất cứ mọi nơi 
đến, nơi mắt có thể nhìn, nơi tay có thể chạm và chân có thể đi 
qua… 

• Đoàn tham quan nhà của nhà văn Thẩm Tùng Văn, Hồng Chí 
Linh, nghe kể chuyện Tình Tương Tây của nàng Thúy Thúy.  

• Cùng trải nghiệm mạo hiểm tại Cầu Đá Nhảy - Cầu Gỗ 
• Tham quan và ngắm nhìn 10 cây cầu tiêu biểu Hồng Kiều (cầu 

Cầu Vồng) - Cầu Tuyết - Cầu Vũ - Cầu Vụ - Cầu Phong - Nam 
Hoa Đại Kiều - Cầu Trăng. Mỗi cầu có nét đặc sắc riêng làm nên 
một Phượng Hoàng Cổ Trấn thơ mộng. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa đặc trưng tại nhà hàng địa phương. Sau bữa 
trưa, đoàn tiếp tục chiêm ngưỡng các thắng cảnh: 

• Phượng Hoàng Thành – Thành cổ lâu đời, với các điểm check in 
đẹp đến nao lòng với Thành lầu Bắc Môn, Nam Hoa Môn. 

• Trên đường đi, đoàn tham quan Quảng trường Chu Dân Cơ, 
Tháo Vạn Dân, tượng Phượng Hoàng quay đầu đầy ẩn ý. 

• Đặc biệt, đoàn du ngoạn bằng thuyền trên sông Đà Giang 
huyền thoại, ngắm cảnh tuyệt đẹp hai bên bờ sông, cảm nhận 
dòng nước mát trong vắt. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó, đoàn về khách sạn 
nghỉ ngơi. Đoàn có thể tự do tản bộ khám phá tận hưởng cảnh đêm 
huyền ảo tại đây, với các quán trà, quán ăn,… tạo nên một Phượng Hoàng 
Cổ Trấn lung linh giữa màn đêm. 
 
 
 
 
 
 
 



 

(Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình giao 
thông, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra) 

 

NGÀY 4 
 

 PHƯỢNG 
HOÀNG CỔ 

TRẤN 
- 

TRƯƠNG GIA 
GIỚI 

(Ăn sáng trưa, 
tối) 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, trả phòng. Sau đó, đoàn 
khởi hành đi tham quan: 

• Đức Hãng Miêu Trại là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của 
người Miêu. Đồng thời là một trong những ngôi làng cổ đẹp nhất 
Quý Châu. Tại đây có những không gian cổ kính tuyệt đẹp mang 
đậm nét kiến trúc của người Miêu. 

• Cùng khám phá Tục chặn cửa của người Miêu với nhiều điểm 
đặc sắc, hấp dẫn. 

Trưa:  Đoàn dùng bữa trưa với Đại Tiệc Trường Long tại nhà hàng địa 
phương . Sau đó, xe đưa đoàn khởi hành về Trương Gia Giới, trên đường 
ghé thăm Cửa hàng Phỉ Thúy, Hiệu thuốc Bắc trưng bày thuốc nổi 
tiếng – không gian văn hóa Đông Y của Trung Quốc. 
Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương rồi về khách sạn nhận 
phòng nghỉ ngơi tại Trương Gia Giới.  Quý khách có thể đăng ký xem 
show biểu diễn nổi tiếng Mị Lực Tương Tây, với phần trình diễn đặc sắc, 
miêu tả cuộc sống, văn hóa của Dân Tộc Miêu,  Dân Tộc Thổ Gia,  Dân 
Tộc Bạch (chi phí tự túc). 

NGÀY 5 
  

TRƯƠNG GIA 
GIỚI 

- 
TP.HCM 

 
(Ăn sáng, trưa, 

tối) 

Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng. Xe và hướng dẫn 
đón đoàn đi tham quan: 

• Dạo thuyền Hồ Bảo Phong – Một trong Tứ Tuyệt của vùng đất Vũ 
Lăng Nguyên - nơi lắng đọng của vẻ đẹp đất trời. Quý khách dạo 
thuyền, thưởng ngoạn cảnh đẹp, lắng nghe khúc hát “Giao Trì 
Nhân Gian” của dân tộc Thổ Gia. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó, đoàn tiếp 
tục đến tham quan:  

• Vườn Nông nghiệp Quốc Gia – Tìm hiểu về trà đặc sắc tại vùng 
Tương Tây. 

• Đoàn tham quan Cửa hàng trưng bày trang sức. 
Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương, xe và hướng dẫn đón 
đoàn ra sân bay, làm thủ tục xuất cảnh đáp Chuyến bay VJ2553 DYG 
SGN 21:30 – 01:00 về TP.HCM. 
Đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Trưởng đoàn chia tay quý khách và 
hẹn gặp trong các chuyến đi lần sau. 
 
   
   
 
 
 



 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 
(Giá áp dụng dành cho đoàn ghép lẻ) 

Giá: VNĐ/khách 

HÀNH TRÌNH 
THỜI GIAN 

NGÀY KHỞI 
HÀNH 

GIÁ TOUR 
(Người Lớn đủ 11 

tuổi trở lên) 

GIÁ TOUR 
(Trẻ em đủ 2t đến 

dưới 11t) 

GIÁ TOUR 
(Em bé dưới 2t) 

 
TRƯƠNG 
GIA GIỚI 

- 
PHƯỢNG 

HOÀNG CỔ 
TRẤN 

 
(05 ngày 04 

đêm) 

Tháng 04: 
18; 25 

 
Tháng 05: 
02; 09; 16; 

23; 30 

14.650.000 13.250.000 4.450.000 

Tháng 6:  
06; 13; 20; 

27 
 

Tháng 07: 
04; 11; 18; 25 

14.950.000 13.450.000 4.350.000 

  



 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

G
IÁ

 T
O

U
R
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Ồ
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1. Vé máy bay quốc tế khứ hồi bay thẳng từ  TP.HCM – Trương Gia Giới 
Chặng đi: VJ2552 SGN - DYG 15:25 – 20:30 
Chặng về: VJ2553 DYG – SGN 21:30 – 01:00 (+1) 
Bao gồm 07kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi. 

2. Thuế sân bay 2 nước, bảo hiểm an ninh hàng không và phí xăng dầu. 
3. Visa Trung Quốc nhập cảnh theo Đoàn.  
4. Khách sạn 4 sao. Tiêu chuẩn 1 phòng 2 – 3 khách/phòng: 

Phượng Hoàng Cổ Trấn: Fengting International Hotel (hoặc tương 
đương) 
Trương Gia Giới: Vienna International Hotel (Zhangjiajie Tianmenshan), 
Zhangjiajie Emperor Hotel (hoặc tương đương) 

5. Các bữa ăn theo chương trình, bao gồm 
01 bữa ăn cầm tay tại sân bay 
01 bữa ăn nhẹ sau khi đáp 
04 bữa ăn sáng tại khách sạn 
08 bữa ăn chính với các món ăn truyền thống và đặc sản địa phương 

6. Xe du lịch đời mới, tiện lợi, thoải mái cho hành trình tham quan. 
7. Vé tham quan các điểm theo chương trình 
8. Trưởng đoàn Việt Nam và HDV Địa phương theo đoàn suốt chương trình. 
9. Bảo hiểm du lịch. 
10. Quà tặng thương hiệu. 

G
IÁ

 C
H
Ư
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 B
A

O
 G
Ồ
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1. Hộ chiếu (phải còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày về Việt Nam). 
2. Hoá đơn GTGT. 
3. Hành lý quá cước theo quy định của hãng hàng không. 
4. Phí phục vụ khi mang rượu bia, nước ngọt vào nhà hàng (nếu có). 
5. Chi phí cá nhân (điện thoại, giặt ủi, nước uống trong mini bar...). 
6. Các chi phí cá nhân không được đề cập trong mục bao gồm.  
7. Thức ăn, nước uống không được đề cập trong chương trình 
8. Phụ thu phòng đơn: 3.500.000 đồng/khách/tour (nếu có). 
9. Chi phí phục vụ Quốc tế bắt buộc: 25USD/khách/tour. 
10. Visa nhập cảnh Việt Nam (đ/v người nước ngoài): LIÊN HỆ TƯ VẤN. 
11. Visa nhập cảnh Trung Quốc (đ/v người nước ngoài): LIÊN HỆ TƯ VẤN. 
12. Chi phí phát sinh trong trường hợp chuyến bay bị huỷ. 
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1. Đợt 1: Đặt cọc 60% giá tour sau khi đăng ký. 
2. Đợt 2: Thanh toán tổng số tiền tour trước 14 ngày. 
3. Sau khi đặt cọc, nếu Quý khách báo hủy tour sẽ bị phạt cọc 

ü Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 60% tiền cọc (+phí visa nếu có). 
ü Hủy tour trước 10 ngày phí phạt bằng 75% tổng giá tour chương trình 

(+phí visa nếu có) (Tính theo ngày làm việc). 
ü Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá tour chương trình (+ phí visa 

nếu có). (Tính theo ngày làm việc). 
4. Sau khi đóng tiền, nếu quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem CMND & hóa 

đơn đã đóng tiền đến ngay văn phòng công ty để làm thủ tục hủy tour. Công 
ty không nhận khách báo hủy qua điện thoại. 

Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và 
các ngày Lễ Tết và phải được Công ty xác nhận. Việc hủy bỏ chuyến đi phải được 
thông báo trực tiếp với công ty hoặc qua fax, email và phải được công ty xác 
nhận. Việc hủy bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

w LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TOUR w 
ü Trước khi đăng ký tour du lịch xin quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều khoản, 

giá tour bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình.  
ü Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính), đặt cọc trước 50% giá tour khi đăng ký 

tour và hoàn tất thanh toán trước 2 tuần trước khi tour khởi hành. 
ü Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document vui lòng thông báo với nhân viên bán 

tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có). 
ü Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm thu nhận khách cho đủ đoàn 

(10 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 
10 khách, công ty có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 7 ngày và sẽ 
thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho khách đã đăng ký 
trước đó. 

ü Nếu quý khách mang quốc tịch khác, hoặc nhiều quốc tịch. Xin vui lòng chủ động báo lại 
chúng tôi trước khi chốt tour 

ü Đối với khách hàng hơn 75 tuổi trở lên, quý khách và gia đình cam kết đảm bảo tình trạng 
sức khoẻ để có thể tham gia tour với công ty khi đăng ký và phải có người thân dưới 60 
tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 

ü Trẻ em dưới 18T phải có bố mẹ đi cùng hoặc phải có giấy uỷ quyền từ bố mẹ 
ü Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên công ty để được tư vấn thêm thông tin. 

Không nhận khách mang thai từ 6 tháng trở lên vì lý do an toàn cho khách. 
ü Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu, 02 người lớn 

ngủ kèm một trẻ em. 
ü Giá tour trẻ em và em bé không bao gồm giường ngủ. Trẻ em và em bé muốn có suất ngủ 

riêng vui lòng thanh toán chi phí bằng giá tour người lớn. 
ü Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp giờ 

bay có thể thay đổi mà không được báo trước. 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 lúc đầu. Tên khách sạn sẽ được xác nhận chính thức vào ngày họp đoàn, 
trước ngày khởi hành 02 - 03 ngày. 

ü Trong trường hợp Quý khách bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại thì trách nhiệm không 
thuộc về phía công ty. 



 

ü Do Visa du lịch này là loại đặc biệt nên khi đến Sân bay, Trưởng đoàn sẽ thu hộ chiếu của 
quý khách và giữ suốt quá trình tour để trình cục du lịch khi cần 

v GHI CHÚ: Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra 
các trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến 
tranh hoặc do máy bay, xe lửa, tàu thủy, xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do 
kỹ thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour 
cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa, vé máy 
bay, dịch vụ ăn ở… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác. 

 
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH  

THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ! 
 


