Chương Trình Du Lịch Hè 2017

CÔN ĐẢO – THIÊN ĐƯỜNG GIỮA BIỂN KHƠI
(3 ngày 2 đêm)
Phương tiện đi về bằng tàu cao tốc
Khởi hành tại Cà Mau
Các ngày khởi hành dự kiến: 1/6, 16/6, 30/6, 14/7, 28/7, 1/9
Giá dự kiến: 2,990,000

VNĐ

Ngày 01: CÀ MAU – SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO (Ăn Sáng, trưa, chiều)
Sáng 02:45 Quý khách tập trung tại Vietravel Cà Mau khởi hành đi Cảng Trần Đề (Sóc Trăng). HDV làm thủ tục cho đoàn
lên tàu, khởi hành đi Côn Đảo.
Đến Cảng Bến Đầm Côn Đảo, đoàn dùng cơm trưa, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Chiều: Xe đưa đoàn tham quan nhà Chúa Đảo, Trại tù Phú Hải, chuồng cọp Pháp - Mỹ, viếng nghĩa trang Hàng
Dương - Thắp hương tại đài tưởng niệm chung cho garn 2000 ngôi mộ của các chiến sỹ yêu nước, Miếu Bà Phi Yến - Thứ
phi vua Nguyễn Ánh, sau đó ghé thăm Chùa Vân Sơn - Ngôi chùa đầu tiên và duy nhất trên Côn Đảo. Đoàn dùng cơm chiều.
Tối: Tự do tham quan, khám phá Côn Đảo về đêm.

Ngày 02: KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO – BIỂN ĐẦM TRẦU – BÃI NHÁT (Ăn sáng, trưa, chiều )
Quý khách dùng điểm tâm sáng.
Xe đưa Quý khách tham quan Biển Đầm Trầu - Một trong những bãi biển hoang sơ và đẹp nhất tại Côn Đảo với cát mịn,
biển trong xanh. Từ đường chính, Quý khách đi bộ theo đường mòn vào bãi tắm khoảng 1,5km. Trên đường đi Quý khách
dừng chân thắp nhang viếng Miếu Cậu - Nơi thờ Hoàng Tử Cải con vua Nguyễn Ánh và thứ phi Phi Yến. Đến bãi tắm, Quý
khách tự do nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển.
Về lại nhà hàng dùng cơm trưa, nghỉ ngơi tại khách sạn.
Quý khách tham quan Cảng Bến Đầm là cảng lớn nhất tại Côn Đảo. Trên đường đi, Quý khách sẽ được giới thiệu về các
địa danh: Mũi Cá Mập - Có hình tượng giống Hàm Cá Mập. Tiếp tục, Quý khách tham quan Đỉnh Tình Yêu - Là chóp núi có
hình tượng của đôi trai gái đang tâm tình mà thiên nhiên đã ban tặng cho Côn Đảo. Tiếp tục, Quý khách tham quan Bãi Nhát
- Một bãi tắm bị tác động của thủy triều, khi nước xuống sẽ lộ thiên một bãi tắm với cát trắng mịn.
Đoàn dùng cơm chiều tại nhà hàng.

Quý khách tự do nghỉ ngơi, tản bộ ngắm Cầu tàu 914 và khám phá Côn Đảo về đêm.

Ngày 03: CÔN ĐẢO – SÓC TRĂNG – CÀ MAU (Ăn sáng, trưa )
Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, Quý khách tự do nghỉ ngơi thư giãn và tắm biển.
Trả phòng khách sạn . Xe đưa Quý khách đi Chợ Côn Đảo.
Xe tiếp tục đưa đoàn ra bến tàu về lại Cảng tàu Sóc Trăng. Doàn dùng cơm trưa tại Sóc Trăng. Xe đưa đoàn về lại TP Cà
Mau.
Đến Cà Mau HDV chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại.

GIÁ TOUR KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN
TIÊU CHUẨN

Khách sạn 2*

GIÁ TOUR NGƯỜI LỚN

GIÁ TOUR TRẺ EM

(Từ 11 tuổi trở lên)

(Từ 5- dưới 11 tuổi)

2,990,000 VNĐ

1,685,000 VNĐ

 Lưu Ý

 Khi đăng ký tour Quý khách vui lòng cung cấp tên chính xác, đầy đủ, đúng từng ký tự trên CMND/ Passport (Hộ
chiếu)/ Giấy khai sinh (trẻ em dưới 14 tuổi). Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có CMND hoặc Passport (hộ chiếu).
 Quý khách đi tour cần đem theo CMND (hạn trong vòng 14 năm- tính từ ngày cấp đến ngày tour khởi hành)/ Passport
(Hộ
chiếu)/ Giấy khai sinh bản chính (trẻ em). Trẻ em không đi cùng cha mẹ phải có giấy cam kết (hoặc giấy chứng thuận)
của cha hoặc mẹ có xác nhận của chính quyền địa phương cho người dẫn trẻ em đi. Riêng khách Việt Kiều phải mang
theo đầy đủ Passport (Hộ Chiếu) hoặc thẻ xanh kèm theo Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam.
 Giờ tàu có thể thay đổi phụ thuộc vào giờ tàu của nhà cung cấp.

 Chương trình và điểm tham quan có thể linh động thay đổi theo điều kiện thời tiết thực tế.
 Giờ nhận phòng khách sạn: sau 14:00 giờ và trả phòng trước 12:00 giờ.
 Khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho nhân viên bán tour ngay lúc đăng ký
hoặc
trễ nhất trong vòng một tuần sau khi kết thúc chương trình du lịch.
 Quý khách tham khảo kỹ các Điều Kiện Bán Vé trước khi đăng ký chuyến du lịch.

 Giá vé trẻ em:
 Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em
dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé, Trường hợp nếu có phát sinh ăn uống của bé, cha mẹ sẽ tự lo cho bé và vé
tàu mua theo quy định hãng tàu.

 Trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi phải mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ
em từ 5 - dưới 11 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn
 Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua một vé.

 Vé tàu phải mua vé theo quy định của hãng cung cấp.

 Giá tour bao gồm:

 Vé tàu khứ hồi Sóc Trăng – Côn Đảo – Sóc Trăng.
 Xe tham quan (16,29) chỗ tham quan suốt chương trình.
 Khách sạn: hệ thống máy nước nóng lạnh, ĐT, phòng tắm riêng, phòng 2-3 người.
 Ăn theo chương trình.

 Hướng dẫn viên tiếng Việt.
 Vé tham quan theo chương trình.
 Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường cao nhất 60.000.000 vnd/ vụ.
 Nước suối: 01 chai 0,5L/ngày/khách.
 Nón Vietravel.

 Giá tour không bao gồm:
 Chi phí cá nhân: giặt ủi, chụp ảnh, điện thoại và các chi phí phát sinh khác ngoài chương trình


Chi phí ăn uống, mua sắm …

 Điều kiện thanh toán:
 Khi đăng ký đặt cọc 50% số tiền tour.
 Số tiền còn lại thanh toán trước ngày khởi hành 10 ngày.

 Điều kiện hủy vé:
Hủy tour trước ngày khởi hành 30 ngày, phạt 50% giá tour
Hủy tour trước ngày khởi hành 7 ngày, phạt 70% giá tour
Hủy tour trước 1 ngày hoặc trong ngày khởi hành, phạt 100% giá tour

 Thông tin cần biết:
Quý khách đăng ký những tour đi biển: Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, Côn Đảo… đem theo đồ dùng cá
nhân gọn nhẹ, kem chống nắng, quần áo tắm biển…

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
PHÒNG KHÁCH LẺ - DU LỊCH TRONG NƯỚC
90 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: 07803 55 88 99 – Ext: 104,102
0946 44 55 94 (Kim Yến)
0913 32 67 61 (Như Hằng)

Vietravel Ca Mau hân hạnh phục vụ Quý khách
Kính Chúc Quý Khách An Khang Thịnh Vượng!

