
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Visa HONG KONG – Hồ sơ dễ dàng chỉ cần hình + hộ chiếu + Sổ tiết kiệm có số trên 
40 triệu đồng. cho khách hàng nơi sinh các tỉnh miền nam. 

✔ Chương trình giá cực kỳ hấp dẫn Ngủ 2 đêm khách sạn 4* tại Hồng Kông, 1 đêm Thẩm 

Quyến, 1 đêm Quảng Châu 3* hoặc 4*) BAO GỒM: 01 bữa ăn Buffet “Tả Pín Lù’’ kiểu 
Hồng Kông với các món tươi ngon như: Bò mỹ, Tôm, mực, các loại viên vv.. kèm nước ngọt 
+ Bia lon không hạn chế! 

✔ Tham quan các địa danh nổi tiếng: Ngắm nhìn toàn cảnh đẹp trên cao từ tòa nhà “Sky 

100’’ từ gốc nhìn 360 độ. Chụp hình tại “Đại lộ ngôi sao” nơi ghi dấu nền điện ảnh Hồng 
Kông. Tự do mua sắm tại “Chợ Đàn Bà”. Tham quan nơi diễn ra lễ trao trả Hông Kông về 
cho Trung Hoa “Quảng trường Dương Tử Kinh’’. Viếng Chùa “Chùa Wong Tai Sin’’ 
(Miếu Huỳnh Đại Tiên) ling thiêng. Khám phá “Đỉnh Núi Thái Bình’’ từ trên cao xuống với 
“xe điện cổ điện’’ nhất Hồng Kông.. Khám phá “cây cầu vượt biển dài nhất thế giới 
nối liền Hồng Kông - Macau - Chu Hải’’. Chụp hình “Tượng Nữ Thần Cá”  Trải nghiệm 



 

 

 
 

 

nền văn hóa Trung Hoa tại công viên “Trung Hoa Cẩm Tú” với mô hình thế giới thu nhỏ 
các kỳ quan nổi tiếng Trung Quốc…. thức các show biểu diễn của các dân tộc tiểu số như: 
Show “Quyến Rũ Đông Phương’’ hoặc show diễn hoành tráng với sự kết hợp giữa ánh đèn 
và nền văn hoá Trung Hoa “Long Phụng Vũ Trung Hoa’’.. Thỏa thích mua sắm tại các 
chuỗi cửa hàng siêu thị, trung tâm thượng mại lớn nhỏ như “Bắc Kinh Lộ’’- chợ “Đông 
Môn’’ nổi tiếng vv..… 

 
 

NGÀY 01 TPHCM  HỒNG KÔNG  NÚI THÁI BÌNH  MIẾU THẦN TÀI ĂN TRƯA, ĂN TỐI 

 Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trưởng đoàn làm thủ tục cho 
đoàn bay đi Hồng Kông, Đến sân bay Quốc Tế Chek Lap Kok, xe và HDV địa 
phương đón và đưa đoàn đi ngắm cảnh Cầu Thanh Mã  (Tsing Ma Bridge) được 
xây dựng năm 1997 nối liền hai hòn đảo quan trọng của Hồng 
Kông là Tsing Yi và Ma Wan - cầu treo đẹp nhất Châu Á và lớn 
thứ 7 trên thế giới. 
 Đoàn dùng cơm trưa. 
 Quý khách tham quan “đỉnh Núi Thái Bình’’ nơi có giá đất 
đắt nhất thế giới, ngọn núi Thái Bình cao 552m nằm giữa đảo 
Hồng Kông và Cửu Long. Đoàn xuống núi Thái Bình cùng “xe 
điện cổ điện nhất Hồng Kông’’ để ngắm toàn cảnh trên cao 
của “vịnh Victoria - Vịnh Nước Cạn’’. Viếng “Miếu Thần Tài’’ để cầu cầu phúc 
cho gia đình. 
 Quý khách dùng Bữa tối với món lẩu Hồng Kông “Tả Pín Lù’’ tự chọn có các món 
tươi ngon như: Bò mỹ, Tôm, mực, các loại viên vv… kèm nước ngọt + Bia lon không 
hạn chế... 
 Sau đó tự do mua sắm tại “Chợ Đàn Bà’’, và khu trung tâm thương mại 
“MongKok’’… sầm uất Hồng Kông… HDV và xe đưa đoàn về Khách sạn.. 
 Nghỉ đêm tại Hồng Kông. 

 NGÀY 02 HỒNG KÔNG  CITY TOUR - FREEDAY  ĂN 2 BỮA 

 Dùng điểm tâm tại khách sạn. Đoàn tham quan “Nhà Bàn Giao - Quảng Trường 
Dương Tử Kinh” nơi ký kết hiệp định trao trả Hong Kông về cho 
Trung Quốc năm 1997. Chụp hình tại “Đại lộ Ngôi sao’’ có chiều 
dài gần nửa km gắn 100 ngôi sao in dấu vân tay và chữ ký của 
các nhân vật nổi tiếng Hong Kong. 
 Quý khách tham quan Mua sắm Trung tâm Sản Xuất Vàng 
Bạc Đá Quý và trung tâm miễn thuế PDW…  
 Tiếp túc Quý khách khám phá “Tầng 100 của toà nhà Sky 
100” ngắm nhìn thành phố Hồng Kông với góc nhìn 360 độ trên 
cao.  
 Sau đó Đoàn viếng “Chùa Wong Tai Sin’’ (Miếu Huỳnh Đại Tiên) – ngôi chùa 
nổi tiếng linh thiêng của người dân Hồng Kông. Không chỉ ở Hồng Kông mà ngay cả 



 

 

 
 

 

những người ở Trung Quốc đại lục cũng thường xuyên sang đây để cúng bái. Được 
xây dựng từ năm 1921 theo truyền thuyết là một vị hòa thượng tên là “Wong Tai 
Sin’’ đã tu hành chính quả nơi đây và từ đó lấy tên của ông đặt cho ngôi miếu này. 
Đoàn dùng cơm trưa. 
 Buổi chiều: Quý khách có thể tự do mua sắm hoặc tự do khám phá 
Hongkong. (Nghỉ đêm tại HongKong). 
 

 Hoặc tham gia đăng ký 1 trong 2 option tour như: 
1. Công viên giải trí Disneyland Hong Kong (Giá tham 
khảo: 3.290.000VND) Tại đây Quý khách có thể tham gia 
những trò chơi độc đáo hiện đại không giới hạn trong công viên 
cùng những chương trình biểu diễn hoành tráng rực rỡ 
như: Festival of the Lion King, The Golden Mickey, Diễu 
hành các nhân vật Disneyland, khu Main Street với hàng 
ngàn món quà lưu niệm độc đáo,… tham gia các trò chơi cảm giác mạnh 
hoặc xem phim 4D. Quý khách được tham gia khu trò chơi Toy 
Story Land – lấy cảm hứng từ series ba phần của “bom 
tấn” “Câu Chuyện Đồ Chơi”- bộ phim hoạt hình có doanh thu 
cao nhất mọi thời đại của nước Mỹ. Tối Quý khách thưởng 
thức màn bắn pháo hoa vô cùng độc đáo ở Lâu đài Người đẹp 
ngủ trong rừng. 
2. Đại Nhĩ Sơn (Giá tham khảo 2.290.000VND) nơi có bức 
tượng Phật thích Ca lớn nhất châu Á. Quý khách có dịp ngắm nhìn 
toàn cảnh đảo Lantau, sân bay Cheklapkok - công trình lấn biển lớn nhất ở Hong 
Kong, toàn cảnh khu vực Tsungchung từ trên cao. Tiếp tục chinh phục Đại Nhĩ 
Sơn, tham quan Bảo Tàng Phật, nghe HDV giới thiệu về quá trình xây dựng bức 
tượng Đức Phật Thích Ca lớn nhất Châu Á tại đây. Quý khách lễ Phật cầu phúc 
lành, ngắm toàn cảnh núi Đại Nhĩ Sơn. Tiếp tục viếng “Hùng Sơn Đại Điện“ ling 
thiêng. 

NGÀY 03 HONG KONG  CHU HẢI   QUẢNG CHÂU ĂN 3 BỮA 

 Sau khi ăn sáng, Quý khách khởi hành đi Quảng Châu. Quý 
khách sẽ được khám phá cây cầu vượt biển dài nhất thế giới 
nối liền Hồng Kông - Macau - Chu Hải, với chiều dài 55km và 
được xây dựng kéo dài 9 năm, được chính thức khai thông ngày 
23/10/2018. Cây cầu chịu được động đất 8 độ, siêu bão và sự va 
chạm của các tàu thuyền, ước tính khối lượng thép được sử dụng 
cho công trình tổng cộng lên đến 420.000 tấn, đủ để xây 60 cái 
tháp Eiffel như ở Paris. Cả hệ thống có thể chịu tải lên đến 40.000 
phương tiện giao thông di chuyển trong ngày và có thể sử dụng trong vòng 120 năm 
tới. Cầu bao gồm 6 làn đường và 4 đường hầm, trong đó có một đường hầm 
dưới biển dài hơn 6 km.. 



 

 

 
 

 

 Đến Chu Hải, Quý khách tham quan và chụp hình biểu tượng đầy lãng mạn của 
thành phố Chu Hải “Tượng Nữ Thần Cá” - trong tư thế hai tay giơ cao nâng một 
viên trân châu.  
 Quý khách tiếp tục hành trình đến Quảng Châu đoàn tham 
quan “Công viên Việt Tú’’ nơi đặt biểu tượng của thành phố 
Quảng Châu “Tượng Ngũ Dương Thành’’ là một trong mười địa 
điểm du lịch đẹp nhất tại đây. Tiếp tục đoàn tham quan “Nhà 
tượng niệm Tôn Trung Sơn’’ có pho tượng Tôn Trung Sơn 
đứng trên đài, bên dưới ghi tạc tiểu sử và công trạng của ông. 
Đoàn dùng cơm trưa, Xe đưa Quý khách tham quan “Trung 
tâm nghiên cứu y dược Trung Hoa’’.  
 Sau đó Quý khách tự do mua sắm tại “Bắc Kinh Lộ” một chợ lộ thiên sầm uất 
nhất Quảng Châu.   
 Kết thúc chương trình đoàn về khách sạn nhận phòng Nghỉ đêm tại Quảng Châu. 

NGÀY 04 QUẢNG CHÂU  THẨM QUYẾN  TRUNG HOA CẨM TÚ ĂN 3 BỮA 

 Dùng điểm tâm sáng, Quý khách khởi hành đi Thẩm Quyến tham quan “Viện 
Bảo Tàng Ngọc Bích”. Công viên kỷ niệm 30 năm thành lập đặc khu Thẩm Quyến, 
Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào đích thân trồng cây, tìm hiểu “Câu chuyện mùa Xuân’’ lịch 
sử và thành tích huy hoang có được trong 30 năm của đặc khu - “Công Viên Liên 
Hoa Sơn” chụp hình với “Tượng Đặng Tiểu Bình”. Quý khách 
dùng cơm trưa. 
 Tiếp túc khám phá “Làng văn hóa dân tộc Trung Hoa – 
Trung Hoa Cẩm Tú’’ với các kỳ quan thu nhỏ nổi tiếng của 
Trung Quốc : Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung, Tây An Bình 
Mã Dũng… “Trung Hoa cẩm tú” là thế giới thu nhỏ của nền văn 
hóa Trung Hoa, được xây dựng trên diện tích khoảng 30 hata với 
120 mô hình lớn nhỏ theo tỷ lệ 1/15 so với cảnh thật. Vào tham 
quan “Trung Hoa cẩm tú”, người ta có thể thu nhận được toàn bộ 
những nét tiêu biểu về đất nước Trung Quốc trong 5000 năm lịch sử. 
 Buổi chiều: Quý khách thưởng thức các show biểu diễn rất hay của các dân tộc 
thiểu số tại đây như: Show “Quyến Rũ Đông Phương’’  và show diễn hoành tráng 
với sự kết hợp giữa ánh đèn và nền văn hoá Trung Hoa “Long Phụng Vũ Trung 
Hoa’’.. 

 Ăn tối tại nhà hàng địa phương, Nhận phòng đêm tại Thẩm Quyến. 
 Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách làm thủ tục trả phòng, xe và hướng dẫn đưa 
đoàn ghé tham quan và mua sắm “Cửa hàng cao su” - chuyên bán các loại gối, 
nệm được làm bằng cao su Thiên Nhiên... Xe tiếp tục đưa Quý khách đến “chợ 

NGÀY 05 THẨM QUYẾN  HỒNG KÔNG  TP.HCM ĂN SÁNG 



 

 

 
 

 

Đông Môn’’ - khu chợ Sỹ nổi tiếng của Thẩm Quyến với các mặt hàng giá tốt nhất 
Thẩm Quyến. Quý khách tự do mua sắm tại đâu (Quý khách tự túc thưởng thức ẩm 
thực trong chợ). Đến giờ tập trung. Xe tiếp tục đưa Quý khách ra bến tàu – ngồi tàu 
về thẳng sân bay Hồng Kông đáp chuyến về Tp.HCM. Kết thúc chương trình, chia 
tay và hẹn gặp lại Quý khách... 
 

**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  

 


