Chương Trình Du Lịch Hè 2017

ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC
(3 ngày 2 đêm)
Phương tiện đi về bằng tàu cao tốc
Khởi hành tại Cà Mau
Các ngày khởi hành: 2/6, 16/6, 7/7, 21/7, 4/8

KS 2*: 3.290.000 VNĐ
Resort 3*: 3.990.000 VNĐ

Ngày 01: CÀ MAU – PHÚ QUỐC (Ăn sáng, trưa, chiều)
02h45 sáng: Quý khách tập trung tại Vietravel Cà Mau, khởi hành đi Rạch Giá. Đến Rạch Giá Quý khách dùng điểm tâm.
Sau đó, xe đưa Quý khách ra bến tàu Rạch Giá khởi hành đi Phú Quốc, chuyến tàu (8:00 - 10:30). Đến Phú Quốc xe đón
đoàn dùng cơm trưa, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Chiều xe đưa Quý khách viếng: Chùa Am Sư Muôn (Hùng Long
Tự) - Để cầu nguyện sự an lành và hạnh phúc đến với gia đình. Sau đó đoàn khởi hành đi xuyên rừng nguyên sinh khám
phá Suối Tranh - Chụp hình và hoà mình vào vẻ đẹp thiên nhiên tại đây. Tiếp tục, đoàn tham quan Làng Chài Hàm Ninh,
Dinh Cậu, Vườn Tiêu. Sau khi dùng cơm chiều. Quý khách có thể dạo phố biển hoặc thưởng thức hải sản tại khu chợ Đêm
(chi phí tự túc). Nghỉ đêm tại Phú Quốc.

Ngày 02: THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – BÃI SAO - MỘT NGÀY THỬ TÀI CÂU CÁ KHÁM PHÁ KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ VINPEAL – VƯỜN THÚ SAFARI (Ăn sáng,
trưa, chiều )
Buổi sáng, Xe đưa Quý khách đi tham quan Nam Đảo, Quý khách đến viếng Thiền viện Trúc lâm Hộ Quốc - ngôi chùa đẹp
và lớn nhất đảo ngọc, với nhiều công trình như: Đại hùng bảo điện, Lầu chuông, Lầu trống, Nhà Tổ với vật liệu bằng gỗ
lim đưa về từ Nam Phi và đá nguyên thủy có giá trị sử dụng từ 700 - 1.000 năm…Với khung cảnh hoang sơ, yên tĩnh, tạo
nên một khung cảnh thiên nhiên đặc sắc đầy vẻ tôn nghiêm và thanh tịnh.
Đoàn tiếp tục di chuyển đến Bãi Sao - Một trong những bãi biển đẹp nhất tại Phú Quốc với bãi cát trắng mịn, lên thuyền
du ngoạn Nam Đảo. Đoàn sẽ được cùng nhau thử tài câu cá trên tàu, thật là thú vị khi tự tay quý khách câu được những chú cá
Mú hay Tràm... và đây cũng là dịp được trải nghiệm cuộc sống cần mẫn của người dân nơi hải đảo. Tiếp tục, Quý khách tham
gia lặn biển ngắm san hô, thám hiểm thế giới đại dương với vô vàn những sắc màu tuyệt đẹp tại Mũi Ông Đội hoặc Mũi Đá
Chào (chi phí lặn biển tự túc). Sau đó, tàu cập vào Bãi Sao. Dùng cơm trưa.

Buổi chiều, tự do: quý khách có thể lựa chọn một trong hai chương trình theo sở thích:
Lựa chọn 1: Xe đưa quý khách khám phá Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land ( chi phí tự túc ) với đầy đủ những trò chơi dành
cho mọi lứa tuổi và sở thích. Nơi đây hội đủ tất cả các trò chơi trong nhà, ngoài trời như: đĩa bay, đu quay con ong, cốc xoay,
đĩa quay siêu tốc, cối xay gió,… Ngoài ra, còn có Khu công viên nước với các trò chơi hấp dẫn như: boomerang khổng lồ,
đường trượt siêu lòng chảo, dòng sông lười, lâu đài, bể tạo sóng… Tiếp tục Quý khách có thể khám phá Khu Thủy Cung với
hàng trăm loài cá và sinh vật biển kỳ thú như những chú Chim Cánh cụt, những loài cá nước ngọt to lớn có nguồn gốc từ lưu
vực sông Amazon (Nam Mỹ) như: cá Hải tượng, cá Sấu hỏa tiễn với chiếc mõm dài và hung dữ hay những loài quý hiếm như cá
Nemo, cá Napoleon, cá Mập trắng, cua King Crab…. Hơn nữa, ở đây còn có Rạp chiếu phim 5D, Sân khấu nhạc nước. Với
những khách đam mê môn thể thao Golf thì Vinpearl là nơi lý tưởng để đáp ứng như cầu với Sân golf 27 lỗ được thiết kế độc đáo
theo mô hình các sân golf biển - đảo nổi tiếng trên thế giới
Hoặc Quý khách tham quan Vườn Thú Safari nằm trong dự án Biệt Thự biển Vinpearl Phú Quốc tọa lạc tại Bãi Dài phía tây
bắc của đảo ngọc Phú Quốc, chắc chắn sẽ mang lại cho quý Khách những trải nghiệm tuyệt vời khi đặt chân đến với khu vườn
thú hoang dã với các chủng loài đặc trưng ở các nơi trên thế giới và bản địa, phục vụ các hoạt động du lịch, nghiên cứu, dã ngoại.
Công viên vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc Chia thành 10 phân khu tham quan.
Điều đặc biệt công Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc sẽ tái dựng các kiến trúc đặc trưng khắp các nơi tương ứng với từng
phân khu như một Thế giới thu nhỏ: đền đài Ấn Độ, Nhà ở Châu Phi, khu trưng bày mặt nạ, Cối xây gió,v.v (chi phí vào Vườn
thú Safari tự túc)
Lựa chọn 2: Quý khách tự do nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc tự do tắm biển, dạo phố (Chi phí di chuyển mua sắm, dạo phố,.. tự
túc)

Ngày 03: PHÚ QUỐC - CÀ MAU

(Ăn sáng, trưa )

Quý khách dùng điểm tâm, làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe đưa Quý khách tham quan Nhà thùng nước mắm Phú Quốc,
mua sắm tại chợ Dương Đông. Dùng cơm trưa trên đường về. Xe đưa Quý khách ra bến tàu trở về TP Rạch Giá (13h0015h45). Xe Vietravel đón đoàn đưa khách về Cà Mau. Đến Cà Mau hướng dẫn viên chia tay đoàn và kết thúc chương trình du
lịch.

BẢNG GIÁ TOUR KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN

2*

3.290.000 VNĐ

Giá Tour trẻ em
Từ 5 đến dưới 11 tuổi
1.795.000 VNĐ

2*

3.990.000 VNĐ

2.145.000 VNĐ

Khách sạn

Giá Tour Người lớn
Từ 11 tuổi trở lên

 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 Rạch Giá - Phú Quốc - Rạch Giá.
 Xe tham quan (16,29,35,45) 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 ngắm san hô hoặc câu mực đêm.
Giá vé vào KDL Vinpearland
Giá vé vào Vườn Thú Safari.

 Điều kiện thanh toán:
 Khi đăng ký đặt cọc 50% số tiền tour.
 Số tiền còn lại thanh toán trước ngày khởi hành 15 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… 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!

