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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 Châu Đốc - Trà Sư - Đảo Bà Lụa - Hà Tiên 3N2Đ
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-478 - Khởi hành: Hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Miền Tây: Quần Đảo Bà Lụa thuộc tỉnh Kiên Giang được ví là "tiểu Hạ Long" của Phương Nam.
Quần thể đảo này gồm khoảng 45 đảo lớn, nhỏ ngoài khơi thuộc huyện Kiên Lương, ở vị trí cách mũi Hòn
Chông - Bình An, khoảng 7km về phía Tây và cách Ngã Ba Hòn 15 km về hướng Đông. Trong số trên 40
đảo của quần đảo Bà Lụa chỉ có 10 đảo có cư dân sinh sống. Những hòn đảo do dân bản địa đặt tên tuỳ
theo hình dạng, cùng với những truyền thuyết, giai thoại như: Hòn Heo, Hòn Dê, Hòn Ngang, Hòn Đước,...

 

Quý khách có thể đặt ngay Tour du lịch Tết Miền Tây 3 ngày 2 đêm tại đây hoặc gọi cho chúng tôi qua
số điện thoại: 0988167702.

NGÀY 01: TP HCM - MIẾU BÀ CHÂU ĐỐC - HÒN TRẸM (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: 06h00 Xe và hướng dẫn viên công ty chúng tôi sẽ đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Châu
Đốc. Dùng điểm tâm tại nhà hàng Mekongdestop, tiếp tục lộ trình tham quan Cầu Treo Mỹ Thuận.

Trưa: Đến Châu Đốc, xe đưa đưa du khách đi Chợ Châu Đốc mua đặc sản khô mắm các loại nổi tiếng. Viếng
Tham quan: Miếu Bà Chúa Sứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Phật Thầy Tây An. Du khách dùng cơm trưa.
Tiếp tục hành trình đi Hà Tiên.

Chiều: Tới Hòn Trẹm quý khách nhận phòng Resort 4 sao nghỉ ngơi. Tự do tắm biển hoặc hồ bơi, với quý
khách yêu thể thao có thể tập GYM tại phòng tập tại resort. Ăn tối tại nhà hàng resort. Nghỉ ngơi thư giãn.
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NGÀY 02: QUẦN ĐẢO BÀ LỤA - THAM QUAN THẬP CẢNH HÀ TIÊN (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Dùng điểm tâm tại Resort.
07h30: Đoàn khởi hành đi Quần Đảo Bà Lụa, lênh đênh trên biển khơi quý khách sẽ tận hưởng được cảm
giác mênh mông giữa đất trời bao la.

08h30: Quý khách đặt chân đến Hòn Đầm Dương, với những rặng dừa, và những đàn cá bơi lội dưới cầu tàu
bằng dừa là những ấn tượng đẹp đầu tiên dành cho Quý khách.
Quý khách khám phá Hòn Đầm Dương cùng hướng dẫn viên. Thiên nhiên ban tặng với rừng, với những
rặng dừa, và với giếng nước ngọt nước quanh năm. Quý khách tự do tắm biển. HDV hướng dẫn Quý khách
tham quan 02 đầm còn lại của quần thể 03 Hòn Đầm. Quý khách tự tay bắt, “mò” hải sản rất phong phú
tại Hòn Đầm Dương (nghêu, sò, ốc..). HDV chuẩn bị sẵn bếp lửa than. Mọi người quây quần tự nướng các
“sản phẩm” thu hoạch được.

Trưa 11h30: Đoàn dùng cơm trưa với các món hải sản tươi sống. Được khai thác và chế biến tại Đảo như
(lẩu Cá Bốp, Cá Bốp kho, Mực xào,...)

13h30: Tàu du lịch đón Quý khách trở về Đất liền. Tạm biệt 03 Hòn Đầm, tạm biệt Quần Đảo Bà Lụa với
hơn 40 hòn đảo.

14h30: Đoàn lên xe qua Hà Tiên. Đoàn tham quan: Thạch Động Thôn Vân , Chùa Phù Dung - Chùa Tam Bảo
- Chùa giải oan - Lăng mạc Cửu - Núi Bình San. Ăn tối tại Hà Tiên.

19h30: Trở về Resort nghỉ ngơi.

NGÀY 03: HANG MOSO - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - VỀ LẠI TP HCM (ĂN: SÁNG/TRƯA)

Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.
07h30: Khởi hành đi Khu du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư. Trên đường đoàn ghé tham quan: Hang Moso.
Núi Mo So (Mo So tiếng Khmer là đá trắng) nằm trong cụm 3 ngọn núi Sơn Trà, Núi Mây nên người địa
phương gọi đây là vùng 3 núi. Núi Mo So có hơn 20 hang động lớn nhỏ, hiểm trở. Theo các chuyên gia địa
chất, hàng triệu năm trước, ngọn núi đá vôi này bị nước biển xâm thực, để lại nhiều hố, nhiều hang
động.Theo chân hướng dẫn viên, Quý khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng hàng vạn con dơi tại Hang động. Lắng
nghe tiếng chuông độc đáo từ đá vôi…như tiếng chuông chùa. Khám phá đèn trời, khám phá hình tượng
phật di lặc, bàn tay phật trong hang Moso.

10h00: Đoàn đến rừng Trà Sư, Quý khách tham quan rừng tràm trên những chiếc thuyền ba lá, sác nhân
viên của rừng tràm, trên những chiếc xuồng tay nhỏ, nhè nhẹ rẽ từng đám bèo. Giúp Quý khách đi sâu vào
những khu vực tập trung chim đông nhất. Những tiếng động ồn ào sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của nó.
Rất nhiều chim, tổ hệ động thực vật phong phú đang chờ Quý khách khám phá.

Buổi trưa: 12:00: Xe rời khỏi Trà Sư.
13h00: Đến nhà hàng tại Châu Đốc, Quý khách dùng bữa trưa với các món ăn đặc sản Nam Bộ của miền
sông nước An Giang. 14:00: Trở về TPHCM. Trên đường về Quý khách ghé Lai Vung ăn nhẹ (chi phí tự túc),
mua nem, trái cây Nam bộ về làm quà cho người thân.

20h00: Xe về đến TP HCM. Đưa quý khách về đến điểm đón. Kết thúc chương trình tham quan ấn tượng
Tour Miền Tây 3 ngày, chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong các chuyến đi sau!
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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 tour

4 Hòn Trẹm + 2*+ Châu Đốc 2,750,000

Giá trên chỉ áp dụng ngày thường, không áp dụng dịp lễ, tết.

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

I. GIÁ TOUR DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ:

Giá Tour du lịch và dịch vụ được tính bằng tiền Đồng Việt Nam. Giá tour và dịch vụ chỉ bao gồm những
khoản được thể hiện một cách rõ ràng trong phần “Bao gồm” trên các chương trình du lịch, phần không
bao gồm là phần mà quý khách có thể sẽ phải chi trả trước và sau chuyến đi, để phuc vụ cho hành trình
của quý khách đã lựa chọn một cách tốt hơn.

II. GIÁ TOUR BAO GỒM:

1. PHÍ VẬN VẬN CHUYỂN: Xe 30 chỗ máy lạnh, đời mới.
2. PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN: (Bố trí 2 - 3 khách/ phòng. Trường hợp khách thứ 3 ở ghép cùng hoặc phụ
thu tiền phòng đơn để được bố trí riêng phòng).
+ Resort 4 sao tại Hòn Trẹm: HÒN TRẸM
- Khách sạn công ty đặt cho các chương trình tham quan có tiêu chuẩn tương ứng với dịch vụ mà đã cam
kết trong dịch vụ bao gồm khi Quý khách đăng ký đi du lịch. Nếu cần thiết thay đổi về các lý do khách sạn
thay thế sẽ tương đương với tiêu chuẩn của khách sạn ban đầu quý khách đã đăng ký và sẽ được báo cho
du khách trước khi khởi hành.
- Những yêu cầu đặc biệt thêm quý khách cần thông báo trước cho công ty sẽ được đáp ứng tùy theo khả
năng cung cấp của khách sạn và khách hàng phải trả thêm phí (nếu có) đối với các yêu cầu này
- Công ty có quyền không đáp ứng những yêu cầu này nếu khách sạn từ chối cung cấp dịch vụ.
- Giờ nhận phòng tại các khách sạn là sau 13:30 và trả phòng trước 11:30 ngày hôm sau.

3. CHI PHÍ ĂN UỐNG THEO GIÁ TOUR: Khách hàng được lo ăn theo giá tour trọn gói: Bao gồm từ bữa
sáng ngày đi cho tới bữa trưa ngày về, cụ thể là:
+ 01 Bữa sáng thường: Tiêu chuẩn - 50.000 người/bữa.
+ 02 Bữa sáng Bufeet tại khách sạn.
+ 05 Bữa chính (Trưa - Tối): Tiêu chuẩn - 120.000/người/bữa.

4. BẢO HIỂM DU LỊCH:
Giá dịch vụ du lịch trọn gói đã bao gồm bảo hiểm với mức đền bù cao nhất là: 20.000.000 đ/khách đối với
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chương trình du lịch trong nước. Việc bồi thường (nếu có) sẽ do đơn vị bảo hiểm thực hiện theo đúng quy
định - Quy tắc bảo hiểm dành cho khách đi du lịch.

5. DỊCH VỤ KHÁC: Khách hàng được hưởng các dịch vụ kèm theo trong giá tour trọn gói bao gồm:
+ Vé tham quan theo chương trình.
+ Phí tàu tham quan Đảo Bà Lụa.
+ Nước uống tinh khiết theo tiêu chuẩn 2 chai/người/ngày.
+ Khăn lạnh hàng ngày.
+ Thuốc y tế theo tour.
+ Nón du lịch công ty.
+ Hướng dẫn viên Tiếng Việt trọn tour.

III. GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

1. Các dịch vụ ngoài không bao gồm trong giá tour mà khách hàng sử dụng riêng như: ăn uống ngoài - giặt
ủi - điện thoại,...
2. Vé vào cổng các khu vui chơi tại các mục (Chi phí tự túc).
3. Tiền bồi dưỡng cho nhân viên phục vụ.
4. Thuế giá trị gia tăng (VAT).
5. Phụ phí phòng đơn: Resort 4 sao: 850,000đ (Deluxe).
6. Phụ thu người nước ngoài: 250,000đ.

VI. GIÁ DÀNH CHO 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.
- Trẻ em từ 5 – 11 tuổi: Mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm
1 trẻ em 5 – 11 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn.
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Mua một vé như người lớn.
- Vé máy bay, xe lửa, phương tiện vận chuyển công cộng: Mua vé theo quy định của của các đơn vị vận
chuyển này.

V. NHỮNG YÊU CẦU ĐẶC BIỆT TRONG CHUYẾN DU LỊCH:

Các yêu cầu đặc biệt của quý khách phải được báo trước cho công ty ngay tại thời điểm đăng ký. Công ty
sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu này trong khả năng của mình song sẽ không chịu trách nhiệm về bất
kỳ sự từ chối cung cấp dịch vụ từ phía các nhà vận chuyển, khách sạn, nhà hàng và các nhà cung cấp dịch
vụ độc lập khác.

VI. HỦY VÉ VÀ PHÍ HỦY VÉ DU LỊCH:

1. Trường hợp bị hủy bỏ do công ty: Nếu công ty không thực hiện được chuyến du lịch, công ty phải báo
ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng trong
vòng 3 ngày kể từ lúc việc thông báo hủy chuyến du lịch, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản,
khách không phải chịu bất kỳ khoản phínào cho việc này (kể cả phí chuyển khoản khi đăng ký dịch vụ).
2. Trường hợp bị hủy bỏ do khách hàng: Khách hàng phải trực tiếp liên hệ với công ty. Dưới đây là mức
phạt hủy tour tối đa, chi phí này có thể được giảm tùy theo điều kiện của từng nhà cung cấp dịch vụ cho
công ty.

B. ĐỐI VỚI KHÁCH ĐI DU LỊCH TRONG NƯỚC:
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NGÀY LỄ TẾT:
- Quý khách muốn chuyển sang chương trình khác phải báo sớm 10 ngày trước khi khởi hành. Sau 10 ngày
phạt 10% trên giá vé du lịch và chỉ áp dụng chuyển qua các tuyến du lịch trong nước.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch ngay sau khi đăng ký đến 7 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu
phạt 30% trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 7 - 5 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 50%
trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 5 - 3 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 80%
trên giá vé du lịch.
- Quý khách tự ý hủy chuyến du lịch trong vòng 2 ngày trước khi khởi hành, hủy không báo trước hoặc đến
trễ sau giờ khởi hành phải hủy vé du lịch, Quý khách sẽ chịu phạt 100% trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy phạt chuyến du lịch có dịch vụ vé máy bay – xe lửa phải tuân theo các điều kiện hủy phạt
của các đơn vị vận chuyển này.

NGÀY THƯỜNG:
- Quý khách muốn chuyển sang chương trình khác phải báo sớm 7 ngày trước khi khởi hành. Sau 7 ngày
phạt 10% trên giá vé du lịch và chỉ áp dụng chuyển qua các tuyến du lịch trong nước.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch ngay sau khi đăng ký đến 4 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu
phạt 20% trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 4 - 2 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 50%
trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng 2 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 80% trên
giá vé du lịch.
- Quý khách tự ý hủy chuyến du lịch mà không báo trước hoặc đến trễ sau giờ khởi hành phải hủy vé du
lịch, Quý khách sẽ chịu phạt 100% trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy phạt chuyến du lịch có dịch vụ vé máy bay – xe lửa phải tuân theo các điều kiện hủy phạt
của các đơn vị vận chuyển này.

VII. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:

Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì một lý do bất khả kháng (hỏa
hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh,...), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn
thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng
tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.

VIII. HÀNH LÝ:

Hành lý gọn nhẹ, công ty không chịu trách nhiệm về sự thất lạc, hư hỏng hành lý hoặc bất kỳ vật dụng gì
của Quý khách trong suốt chuyến đi, Quý khách tự bảo quản hành lý của mình. Nếu khách hàng bị mất hay
thất lạc hành lý thì công ty sẽ giúp hành khách liên lạc và khai báo với các bộ phận liên quan truy tìm hành
lý bị mất hay thất lạc. Việc bồi thường hành lý bị mất hay thất lạc sẽ theo qui định của các đơn vị cung cấp
dịch vụ hoặc các đơn vị bảo hiểm (nếu có).

XI. TRÁCH NHIỆM VÀ CÁC CAM KẾT KHÁC:

1. Về phía công ty:
- Đảm bảo đầy đủ mọi dịch vụ theo đúng như chương trình.
- Phổ biến đầy đủ các thông tin – qui định khi đi du lịch trước ngày khởi hành.
- Tổ chức họp đoàn trước chuyến đi.

2. Về phía khách hàng:
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- Đảm bảo thông tin đăng ký là chính xác, khi có thay đổi thông tin phải trực tiếp liên hệ công ty để được
cập nhật. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp khách hàng cung cấp thông tin không
chính xác (việc cung cấp thông tin hoàn toàn tự nguyện).
- Cần mang theo đầy đủ các giấy tờ tùy thân khi đi du lịch như Chứng Minh Thư, Hộ Chiếu, Giấy Khai Sinh
(đối với trẻ em). Riêng đối với khách Việt kiều khi sử dụng Hộ chiếu hoặc Thẻ Xanh, phải đem theo đầy đủ
Visa và Giấy tái nhập Việt Nam.
- Trong trường hợp khách hàng dẫn theo trẻ em dưới 15 tuổi (không phải con ruột) đi cùng trong chương
trình, phải mang theo Giấy Ủy Quyền của cha mẹ, có xác nhận của chính quyền địa phương (đây là điều
kiện bắt buộc).
- Thanh toán đầy đủ đúng hạn.
- Trong thời gian đi du lịch, khách hàng phải tuân thủ theo chương trình, không được tự ý tách đoàn. Nếu
có yêu cầu thay đổi phải thông báo cho hướng dẫn viên hoặc đại diện của công ty.

3. Công ty giữ quyền thay đổi lộ trình hoặc hủy bỏ chuyến đi du lịch bất cứ lúc nào mà công ty thấy cần
thiết vì sự thuận tiện hoặc an toàn cho khách hàng.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra tranh chấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa hai
bên. Nếu việc thương lượng không đạt được kết quả, vụ việc sẽ được đưa ra tòa án theo đúng qui định của
pháp luật hiện hành. Mọi chi phí liên quan sẽ do bên thua kiện chịu./.

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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