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 Chương trình hấp dẫn với khách sạn 4**** 

Điểm nổi bật: 
 “Vạn Lý Trường Thành” một kỳ quan Thế Giới, một công trình kiến trúc vĩ đại của Trung Hoa 

 “Quảng trường Thiên An Môn” với diện tích 44 ha 

 “Tử Cấm Thành” ( Cố Cung ) được xây dựng vào năm 1406, với diện tích 72 ha bao gồm 9999 gian 

điện nguy nga tráng lệ. Đây từng là hoàng cung của triều đại Minh-Thanh. 

 “Di Hòa Viên” cung điện mùa hè của Từ Hy Thái Hậu 

 Tặng: Ngồi “xe ba bánh (xe kéo kiểu xưa)” khám phá phố cổ, với nhiều thức ăn địa phương. 

 

 Trưởng đoàn đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục checkin đáp chuyến bay 

CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 đi Bắc Kinh. 

 Đến Bắc kinh, đoàn làm thủ tục nhập cảnh. Hướng dẫn viên đón đoàn chào mừng đoàn đến với 

thành phố Bắc Kinh, di chuyển vào trung tâm dùng cơm trưa. 
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 Sau khi ăn trưa, đoàn tham quan “Di Hòa Viên” – cung điện mùa hè của Từ Hy Thái Hậu với hồ 

Côn Minh, núi Vạn Thọ, thuyền đá, hành lang đi bộ dài nhất thế giới với nhiều công trình xa hoa khác. 

 Đoàn tiếp tục tham quan “Cửa hàng thuốc bắc “ Đồng Nhân Đường”- nơi kê toa thuốc cho Triều 

Đình xưa với các sản phẩm thuốc điều trị phỏng nổi tiếng Bảo Phú Linh. 

 Quý khách dùng cơm tối, về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

 

 Quý khách ăn sáng tại khách sạn, sau đó tham quan “Vạn Lý Trường Thành” – một Kỳ quan Thế 

Giới, một công trình kiến trúc lịch sử vĩ đại của nhân dân Trung Hoa. 

 Quý khách dùng cơm trưa, tham quan xưởng chế tác ”Ngọc Phỉ Thúy kim Tứ Duy”. 

 Đoàn tiếp tục tham quan, chụp hình bên ngoài “Sân vận động Tổ chim” nơi diễn ra Thế vận hội 

Bắc Kinh 2008. 

 Quý khách dùng cơm tối, về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

 Quý khách ăn sáng tại khách sạn, sau đó tham quan : 

 “Quảng trường Thiên An Môn” với diện tích 44 ha là quảng trường lớn nhất Thế Giới 

 “Tử Cấm Thành” (Cố Cung) được xây dựng vào năm 1406, diện tích 72 ha với 9999 gian điện nguy 

nga tráng lệ. Nơi đây từng là hoàng cung của triều đại Minh – Thanh 

 Quý khách dùng cơm trưa tiếp tục tham quan, mua sắm tại của hàng “Tỳ Hưu”, tham quan xưởng 

sản xưởng sản xuất các vận dụng từ cao su non. 

 Quý khách dùng cơm tối, về khách sạn nghỉ ngơi. 
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NGÀY 3 TỬ CẤM THÀNH – THIÊN AN MÔN                                                  ( Ăn 3 Bữa)                 



 Quý khách ăn sáng tại khách sạn 

 Sau đó đoàn tham quan “Thiên Đàn” được xây dựng vào năm 1420 , là đàn lớn nhất trong 4 đàn ở 

Bắc Kinh, là một trung tâm cúng bái của Hoàng Gia 

 Đoàn dùng cơm trưa, sau đó đoàn di chuyển đến “Đường Tiền Môn” , là tuyến đường thương mại 

nổi tiếng nhất Bắc Kinh, dạo phố tham quan mua sắm, tự do thưởng thức các món ăn đặc sản của phố 

đi bộ. 

 Đoàn di chuyển ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay CA903 PEK-SGN 20:35-00:40+1 vê 

TPHCM 

 Đến TPHCM, HDV chia tay đoàn. Hẹn gặp lại quý khách. 
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