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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Biển Vũng Tàu - Long Hải 2 ngày 1 đêm giá tốt
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Mã Tour: TN-442 - Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Nằm cách cách Sài Gòn chỉ 125 km, chỉ mất  khoảng 3 tiếng lái xe bạn đã đến được vùng đất nơi đây, với
đường bờ biển trải dài 20km, Vũng Tàu là một trong những điểm đến yêu thích của du khách phía Nam.
Nằm nhô hẳn ra khỏi đất liền như một dải đất, từ nơi đây, người ta có thể nhìn biển Đông cả khi trời mọc
lẫn lúc hoàng hôn. Bên cạnh những giá trị cảnh quan thiên nhiên, Vũng Tàu còn là miền đất có truyền
thống văn hóa lịch sử lâu đời. Đến với Vũng Tàu bạn sẽ có cảm giác bình yên, dễ chịu với những con đường
rộng rãi, thoáng đãng. Dưới là biển xanh, trên là những ngọn núi to, núi nhỏ, cùng những ngôi chùa thanh
tịnh… Tất cả tạo nên một Vũng Tàu đầy ma lực, một thành phố Vũng Tàu không chỉ hiền hòa bình dị mà
còn vô vàn những danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

NGÀY 01: TP HCM - KHÁM PHÁ BIỂN LONG HẢI (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đón khách tại điểm hẹn khởi hành đi Long Hải, quý khách
dùng điểm tâm sáng. Tự do vui chơi và tắm biển Long Hải tham gia một số trò chơi vận động trường: Đua
Ghe Trên Cạn, Xây Lâu Đài Trên Cát, Kéo Co, Chung Sức Chung Lòng, Đo Chiều Dài Chiều Ngắn Của Biển,
Tiểu đoàn chuột chuổi, Lật Thảm, Nàng Tiên Cá,...

11h00: Du khách về khởi hành đi Vũng Tàu, dùng cơm trưa, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.
Chiều: Tắm biển và sinh hoạt tự do. Quý khách dùng cơm chiều.

NGÀY 02: BIỂN VŨNG TÀU - TP HCM (ĂN: SÁNG/TRƯA)

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, đoàn khởi hành tham quan Niết Bàn Tịnh Xá, Đình Thần Thắng Tam.
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11h00: Du khách làm thủ tục trả phòng, đoàn dùng cơm trưa, khởi hành về điểm hẹn. Trên đường về du
khách dừng chân nghỉ ngơi tại Trại Bò Sữa Long Thành. Đến điểm hẹn - Chia tay khách - Hẹn gặp lại trong
những chương trình lần sau./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Phương Tiện

2 Sao 1.550.000 Liên hệ
Xe Máy Lạnh Đời Mới

3 Sao 1.750.000 Liên hệ

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe ôtô chỗ đời mới máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến.
- Khách sạn tiêu chuẩn. 02 khách/phòng. Người thứ 3 ngủ ghép hoặc phụ thu phòng đơn.
- Ăn các bữa ăn theo chương trình (3 bữa chính + 2 bữa điểm tâm).
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt nhiệt tình phục vụ đoàn ăn uống và nghỉ ngơi suốt tuyến.
- Vé thăm quan: Bao các điểm tham quan du lịch ghi trong chương trình.
- Phục vụ nước uống trên xe 2 chai/khách/ngày.
- Bảo hiểm trọn tour mức bồi thường cao nhất 10.000.000đ.
- Quà tặng: Nón du lịch.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Ăn uống, tham quan, vận chuyển ngoài chương trình.
- Phụ phí người nước ngoài.
- Thuế giá trị gia tăng (VAT).

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé tour.
- Trẻ em từ 05 đến 11 tuổi mua ½ vé tour (đoàn 40 vé tối đa có 3 trẻ em).
- Trẻ em dưới 5 tuối - Miễn phí (Gia đình tự lo cho bé), ngủ cùng bố mẹ.
(Tiêu chuẩn ½ vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi xe và ngủ ghép chung với gia đình).
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QUY ĐỊNH THANH TOÁN:

- Quý Khách đặt cọc 50% tổng giá trị tour/khách ngay khi đăng ký tour.
- Đối với tour sử dụng dịch vụ vé máy bay (Thanh toán 100% giá trị tiền vé).
- Vé sẽ xuất ngay sau khi quý khách đăng ký.
- Sau khi xuất vé quý khách hủy tour, tiền vé máy bay sẽ bị phạt theo quy định của hàng không Việt Nam.
- Thanh toán tổng số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 02 ngày.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:

- Hủy tour sau khi đăng ký (01 ngày), Công ty phát tiền cọc 10%.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày, Công ty hoàn trả lại 50% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày, Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 02 ngày, Công ty không hoàn trả lại tiền./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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