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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 khám phá Cù Lao Câu - Bình Thuận 2 ngày giá tốt
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-526 - Khởi hành: Thứ 6

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Cù Lao Câu: Là hoàn đảo thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận, cách bờ khoảng 9 km, được mệnh
danh là "thiên đường đá" với hàng vạn khối đá có nhiều màu sắc và hình thù khác nhau. Đến đây, du khách
sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của một trong những hòn đảo khá hoang vắng được bao bọc bở
làn nước biển trong xanh cùng những bãi cát trắng mịn trải dài thơ mộng. Du khách có thể tự do tắm biển,
khám phá những địa danh với nhiều tên gọi lạ khác nhau như: Hang Yến, Giếng Tiên, Khe Sung Sướng,
Hang Ba Hòn, Đền thờ thần Nam Hải,... Bắt cứ thời điểm nào trong năm cũng là thời gian thích hợp để du
khách có thể trải nghiệm những khám phá thú vị tại hòn đảo nhỏ xinh đẹp này.

TỐI 01: TPHCM - TUY PHONG

Xe và HDV Du Lịch Nắng Mới sẽ đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành chuyến đi khám phá Cù Lao Câu.
Quý khách nghỉ đêm trên xe.

NGÀY 01: TUY PHONG - CÙ LAO CÂU

Sáng: Đoàn đến Cà Ná, Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng.
07h30: HDV hướng dẫn Quý khách lên tàu xuất phát ra Đảo Cù Lao Câu. 8h15 đến Cù Lao Câu.
Ấn tượng đầu tiên đến với du khách là độ trong của nước biển. Tầm vài mét nước mà chúng ta vẫn thấy
như in tất cả những gì đang diễn ra dưới đáy biển. Cảnh đẹp với bao quanh là đá và đá. Thiên nhiên ban
tặng cho Cù Lao Câu những cảnh quan đặc biệt. HDV hướng dẫn Quý khách trekking tham quan quanh
Đảo. Giới thiệu nhiều điểm nhấn đặc biệt quanh đảo. Tự do khám phá, tắm biển, chụp hình.
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Tàu sẽ đưa qúy khách du ngoạn Cù Lao Câu với một hoang đảo có khí hậu trong lành, thảm động thực vật
vô cùng phong phú, không chỉ thế, Cù Lao Câu còn mang lại cho du khách nhiều điều kỳ thú của thiên
nhiên. Những bãi tắm tuyệt đẹp với triền cát trắng mịn màng chạy dài, uốn lượn bên làn nước xanh trong
và những con sóng êm đềm vỗ bờ. Đặc biệt, Cù Lao Câu hấp dẫn du khách ở vẻ đẹp kỳ ảo của đá, Quý
khách sẽ được cảm nhận những làng gió mát từ đại dương.

9h30: Quý khách tự do tắm biển, lặn ngắm san hô, thư giãn câu cá ngồi bênh bếp than hồng và chờ đợi cá
cắn câu, nướng ngay tại chỗ cùng lai rai với bia, rượu... cùng với buổi tiệc trên đảo, mực xiên nướng muối
ớt, tôm nướng, sò nướng, cá nướng và bánh mì kẹp thịt... những ly rượu vang nồng nàn và nước uống sẽ
đươc phục vụ miễn phí cho quý khách: Senven up, Coca cola, trái cây... Sau bữa trưa, còn gì thích thú hơn
khi Quý khách có thể tự do thưởng ngoạn vẻ đẹp Cù Lao Câu cũng như tự do bơi lội - đắm mình dưới làn
nước trong xanh, sạch sẽ và mát lạnh ngay tại những bãi cát trắng hoang sơ. Ngoài ra, Quý khách còn có
thể tự tay mình bắt những con ốc đá, đánh hà, bắt cua đá... tại trên bãi cát hay trong những khe đá.

17h00: Lên tàu trở lại đất liền.
19h00: Dùng cơm tối tại nhà hàng. Tự do nghỉ ngơi.

NGÀY 02: CÀ NÁ - DẦU GIÂY

07h30: Dùng điểm tâm với các món ăn tự chọn tại nhà hàng.
09h00: Đoàn đến thăm quan chùa Cổ Thạch. Một ngôi chùa linh ứng của vùng đất Bình Thuận.
11h30: Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương.
21h30: Xe về đến TP HCM. Đưa Quý khách về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc chương Tour khám phá Cù
Lao Câu, tạm chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong các chuyến đi 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)

Khởi hành Giá tour Phương tiện

Thứ 6 hàng tuần 2,650,000 Ô tô

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: xe du lịch đời mới, máy lạnh đưa đón theo chương trình tour.
• Khách sạn 02 khách/phòng.
• Các bữa ăn chính trong chương trình.
• Phí tàu cao tốc Cà Ná - Cù Lao Câu.
• Phí thuê tàu đi tắm biển, lặn biển.
• Bảo hiểm du lịch trọn gói, tối đa 10,000,000 vnđ/trường hợp.
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• Nước uống.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
• Không bao gồm chi phí ngoài chương trình(điện thoại, giặt ủi, và các chi phí cá nhân khác).
• Yêu cầu phòng riêng: phụ thu 400,000vnđ(01 khách/01 phòng).
• Yêu cầu mua ghế cho trẻ em: 300,000 vnđ.
• Thuế VAT. Tiền tip HDV.

GIÁ TOUR TRẺ EM:
• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 100% giá tour.
• Trẻ em từ 05-11 tuổi: 75% vé/bé. Tiêu chuẩn: 01 suất ăn, ghế ngồi, ngủ chung với Ba Mẹ. Nhưng 02
người lớn chỉ kèm theo 01 trẻ em, từ trẻ thứ 02 trở lên phải mua 100% giá tour/bé.
• Trẻ em từ dưới 05 tuổi trở xuống không tính phí, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ kèm theo
01 trẻ em, từ trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 60% giá tour/bé.

LƯU Ý:
• Đề nghị Quý khách mang theo giấy tờ tùy thân.
• Giá trên thay đổi theo số lượng.
• Chương trình có thể thay đổi thứ tự các điểm tham quan cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn
đảm bảo đủ các điểm tham quan.

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:
Sau khi đăng ký, nếu khách không thể tham gia tour và hủy tour, thì phải chịu chi phí như sau:
+ Hủy trước ngày KH 02 tuần: Tính 70% giá tour.
+ Hủy trước ngày KH 01 tuần: Tính 50% giá tour cho từng khách giảm.
+ Hủy sau ngày KH 04 ngày: Tính 100% giá tour cho từng khách giảm.

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!

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/
mailto:dlnangmoi@gmail.com
https://www.dulichnangmoi.com/

