Chương Trình Du lịch Hè 2017

ĐẢO NAM DU - THIÊN ĐƯỜNG PHƯƠNG NAM
Phương tiện: 2N1Đ
Điểm tập trung: Vietravel Cà Mau
Các ngày khởi hành: 17/6, 15/7

Giá tour: 1,890,000 VND
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 2N1Đ
Ngày 1
03h00

CÀ MAU – NAM DU

(Ăn sáng, trưa, tối)

Quý khách tập trung tại Vietravel Cà Mau khởi hành đi Rạch Giá.
Quý khách dùng điểm tâm sáng tại Rạch Giá. Làm thủ tục lên tàu cao tốc khởi hành đi Nam Du
chuyến tàu (08:00 – 10:10). Trên đường đi Quý khách sẽ được ngắm Đảo Rùa Vàng (Hòn Tre –
Trung tâm chính huyện Kiên Hải), Hòn Sơn Rái (Hòn Sơn) với những tảng đá khổng lồ, với hình
thù lạ lẫm, đẹp mắt xung quanh Đảo. Sau đó, Đoàn đến Cảng Hòn Lớn – Nam Du. Di chuyển
đến phòng trọ, nhận phòng. Đoàn dùng cơm trưa.

14h00

Quý khách lên thuyền khởi hành đi tham quan Hòn Mấu. Trên đường đi, quý khách sẽ đi ngang
qua Hòn Ngang – trung tâm xã Nam Du nơi tập trung người dân sinh sống. Đến Hòn Mấu, Quý
khách sẽ hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, biển xanh cát trắng. Quý khách tự do tắm biển, lặn
ngắm san hô, thử tài câu cá,...(Quý khách nên mang theo 2 bộ đồ để tắm và thay). Lên tàu trở về
Cảng Hòn Lớn. Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại Nam Du.

NAM DU – CÀ MAU

Ngày 2

(Ăn sáng, trưa)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại đảo.
Dùng xe Honda ( tự lái: 02 khách/xe ) tham quan vòng quanh đảo. Trên đường đi Quý khách sẽ
đi ngang Bãi Ngự, Bãi Đất Đỏ,... đoạn đường quanh đảo sẽ có nhiều cảnh đẹp, các đảo nhỏ xung
quanh, Quý khách tha hồ chụp lại những bức ảnh kỷ niệm. Đoàn chúng ta sẽ dừng chân tại Bãi
Cây Mến - Quý khách tự do tắm biển, khám phá phong cảnh tuyệt đẹp của đảo, nghỉ ngơi, thư
giãn ở những quán nhỏ sẽ cho du khách có những trải nghiệm khác biệt với du lịch thuần túy.
Đoàn dùng cơm trưa.
Đoàn lên tàu khởi hành về Rạch Giá chuyến tàu (12h00 – 14:10). Tại cảng Rạch Giá xe đón và
đưa Quý khách về lại Cà Mau. Về đến Cà Mau. HDV chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại.

GIÁ TOUR KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN
Áp dụng cho nhóm 10 khách trở lên
GIÁ TOUR NGƯỜI LỚN

GIÁ TOUR TRẺ EM

(Từ 11 tuổi trở lên)

(Từ 5- dưới 11 tuổi)

1,890,000 VNĐ

1,150,000 VNĐ

TIÊU CHUẨN

NH À NGH Ỉ
Giá tour bao gồm:


Phương tiện: Xe 4,7,16, 29 chỗ đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình (tùy theo số lượng đoàn)



Vé tàu cao tốc (khứ hồi): RẠCH GIÁ – NAM DU - RẠCH GIÁ



Xe Honda tự lái tham quan bãi Cây Mến : 2 người/xe ( khách tự lái )



Tàu tham quan đảo hòn Mấu



Nhà nghỉ tiêu chuẩn du lịch, có máy lạnh , 02 đến 06 khách/phòng.



Ăn phụ: 02 bữa sáng setmenu



Ăn chính: 03 bữa canh, xào, chiên, kho (2 món mặn)… trái cây tráng miệng, trà đá.



Tham quan: Chi phí tham quan tại các điểm trong chương trình.



Hướng dẫn viên Vietravel: kinh nghiệm, nhiệt tình.



Quà tăng: Nón du lịch, nước suối, khăn lạnh, y tế thông thường, …



Bảo hiểm du lịch: Khách được bảo hiểm du lịch trong suốt chuyến đi, mức bồi thừơng cao nhất là
60.000.000đ/vụ..



Thuế VAT

Giá không bao gồm:


Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi, điện thoại trong phòng…



Các chi phí cá nhân khác.

Vé trẻ em:


Dưới 05 tuổi: miễn phí giá tour, ăn ngủ chung với cha mẹ ( 02 người lớn chỉ có thể dẫn 01 trẻ, nếu từ 02
trẻ trở lên sẽ tính phụ thu 50 % giá tour ).



Từ 05 đến dưới 11 tuổi: ngủ chung với bố mẹ, thu 50% giá tour, giá tàu mua theo quy định của hãng.



Từ 11 tuổi trở lên: tính 100 % giá vé người lớn



Vé tàu mua theo Quy định của hãng.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
PHÒNG KHÁCH lẻ - DU LỊCH TRONG NƯỚC
Điện thoại: 07803.55.88.99
DĐ: Kim Yến - 0946 44 55 94
Như hằng – 0913 32 67 61
Fax: 07803. 55.22.98
Email: hangkimyen@vietravel.com

Vietravel Cà Mau hân hạnh phục vụ Quý khách
Chất lượng luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi!

