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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 Hòn Sơn - Kiên Giang - Khám phá đỉnh Ma Thiên
Lãnh 2N2Đ

Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
Mã Tour: TN-1632 - Khởi hành: theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Hòn Sơn - Kiên Giang: Còn được gọi là Hòn Rái thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên
Giang. Nằm cách đất liền khoảng 60km (di chuyển bằng tàu cao tốc), Hòn Sơn mang một vẽ đẹp tự nhiên
hoang sơ và nhiều câu chuyện huyền thoại về đỉnh Ma Thiên Lãnh. Trong hành trình khám phá tour du lịch
biển đảo Việt Nam, du khách đến đảo có thể hòa mình vào biển trời thiên nhiên với những bãi cát mịn
màng, những ghềnh đá hoang sơ và làn nước biển xanh như ngọc. Ngoài ra, du khách còn được thưởng
thức nhiều loại hải sản tươi sống do người dân tự đánh bắt hay tự do khám phá đảo bằng xe máy và trải
nghiệm dịch vụ homestay thân thiện. Tại Du Lịch Nắng Mới, chúng tôi có lịch khởi hành định kỳ vào thứ 6
hàng tuần đối với khách ghép đoàn và khởi hành theo yêu cầu với khách đoàn từ trên 20 khách. Hãy liên
hệ với chúng tôi khi bạn cần tư vấn và hỗ trợ thông tin về địa điểm du lịch này nhé!

GIÁ TOUR BAO GỒM:

Vận chuyển: Cho thuê xe giường nằm đời mới, máy lạnh suốt tuyến, mic, âm thanh hiện đại, Tài Xế phục
vụ ân cần lịch sự.

Lưu trú:  Nhà nghỉ tiện nghi,  phòng lạnh, nhà vệ sinh riêng, có điện sử dụng 24/24. Tiên chuẩn 04
khách/phòng.Phụ thu phòng đơn: 200.000đ/phòng.

Ăn uống: Ăn sáng: 02 bữa đặc sản + Nước giải khát.

Ăn chính: 03 bữa trong đó 02 bữa thực đơn SET MENU + 01 bữa BBQ: 180.000đ/khách.

Tham quan: Vé tàu cao tốc Rạch Giá - Hòn Sơn - Rạch Giá.
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Nón, nước, khăn lạnh.

Chi phí xe tham quan đảo.

Chi phí tham quan tại các điểm.

Gala Dinner: Âm thanh, MC.

Chương trình du lịch Teambuilding: Vật dụng theo chương trình, MC hoạt náo, bãi biển chơi games,...

Hướng Dẫn Viên: Có kinh nghiệm trên đi tour, kiến thức rộng, có ngoại hình, thân thiện với khách.

Bảo hiểm: Tất cả quý khách khi tham gia tour du lịch DU LỊCH NẮNG MỚI đều được đăng ký bảo hiểm theo
luật định. Mức bồi thường tối đa 50.000.000đ/khách/vụ.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

Chi phí cá nhân:

Chi phí giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình.

01 bữa tối tự túc ngày về.

Thuế VAT.

QUI ĐỊNH VỀ TRẺ EM:

Dưới 06 tuổi: Gia đình tự lo cho bé, mỗi gia đình chỉ được kèm một trẻ em miễn phí, từ bé thứ 02 trở lên sẽ
tính 70% giá vé người lớn bao gồm bảo hiểm du lịch).

Từ 06 - 10 tuổi: Bé phải mua 70% giá vé người lớn hiện hành (bao gồm 01 chỗ ngồi trên xe, và suất ăn như
người lớn, không gồm suất ngủ).

Từ 11 tuổi trở lên: Mua 01 suất như người lớn.

QUI ĐỊNH VỀ MUA VÀ HỦY TOUR:

Khi đăng ký vui lòng đống trước 50% tổng tiền tour, số tiền còn lại qúy khách vui lòng thanh toán trước
ngày khởi hành là 05 ngày.

Hủy tour từ 08 - 06 ngày chịu mức phí 50% tổng giá tour.

Hủy tour từ 05 - 03 ngày chịu mức phí 75% tổng giá tour.

Hủy tour sau 03 ngày so với ngày khởi hành chịu mức phí 100%.

Trường hợp trước ngày khởi hành gặp sự cố bất khả kháng như: khủng bố, thiên tai, lũ lụt, thì Du Lịch Nắng
Mới sẽ dời lại ngày khởi ngày, hoặc hủy tour mà không chịu bất kỳ mức phí bồi thường nào./.

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)

Khởi hành T6 - Chủ Nhật Trẻ em Bố Trí Phương tiện
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Thứ 6 hằng tuần,
theo yêu cầu 2,250,000 1,050,000 4 người/ phòng Ô tô , tàu cao tốc

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:

Vận chuyển: Cho thuê xe giường nằm đời mới, máy lạnh suốt tuyến, mic, âm thanh hiện đại, Tài Xế phục
vụ ân cần lịch sự.

Lưu trú:  Nhà nghỉ tiện nghi,  phòng lạnh, nhà vệ sinh riêng, có điện sử dụng 24/24. Tiên chuẩn 04
khách/phòng.Phụ thu phòng đơn: 200.000đ/phòng.

Ăn uống: Ăn sáng: 02 bữa đặc sản + Nước giải khát.

Ăn chính: 03 bữa trong đó 02 bữa thực đơn SET MENU + 01 bữa BBQ: 250.000đ/khách.

Tham quan: Vé tàu cao tốc Rạch Giá - Hòn Sơn - Rạch Giá.

Nón, nước, khăn lạnh.

Chi phí xe tham quan đảo.

Chi phí tham quan tại các điểm.

Gala Dinner: Âm thanh, MC.

Hướng Dẫn Viên: Có kinh nghiệm trên đi tour, kiến thức rộng, có ngoại hình, thân thiện với khách.

Bảo hiểm: Tất cả quý khách khi tham gia tour du lịch DU LỊCH NẮNG MỚI đều được đăng ký bảo hiểm theo
luật định. Mức bồi thường tối đa 50.000.000đ/khách/vụ.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

Chi phí cá nhân:

Chi phí giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình.

01 bữa tối tự túc ngày về.

Thuế VAT.

QUI ĐỊNH VỀ TRẺ EM:

Dưới 06 tuổi: Gia đình tự lo cho bé, mỗi gia đình chỉ được kèm một trẻ em miễn phí, từ bé thứ 02 trở lên sẽ
tính 70% giá vé người lớn bao gồm bảo hiểm du lịch).
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Từ 06 - 10 tuổi: Bé phải mua 70% giá vé người lớn hiện hành (bao gồm 01 chỗ ngồi trên xe, và suất ăn như
người lớn, không gồm suất ngủ).

Từ 11 tuổi trở lên: Mua 01 suất như người lớn.

QUI ĐỊNH VỀ MUA VÀ HỦY TOUR:

Khi đăng ký vui lòng đống trước 50% tổng tiền tour, số tiền còn lại qúy khách vui lòng thanh toán trước
ngày khởi hành là 05 ngày.

Hủy tour từ 08 - 06 ngày chịu mức phí 50% tổng giá tour.

Hủy tour từ 05 - 03 ngày chịu mức phí 75% tổng giá tour.

Hủy tour sau 03 ngày so với ngày khởi hành chịu mức phí 100%.

Trường hợp trước ngày khởi hành gặp sự cố bất khả kháng như: khủng bố, thiên tai, lũ lụt, thì Du Lịch Nắng
Mới sẽ dời lại ngày khởi ngày, hoặc hủy tour mà không chịu bất kỳ mức phí bồi thường nào./.

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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