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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 Miền Tây - Hà Tiên - Đảo Hải Tặc 2 ngày giá rẻ
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-446 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Hà Tiên: Hà Tiên từ lâu đã nổi tiếng có nhiều thắng cảnh đẹp, thu hút nhiều lượt khách tham
quan.Tương truyền rằng, ngày xưa vì mến cảnh trần gian nơi đây có nhiều cảnh đẹp, non nước hữu tình,
tiên nữ thường xuất hiện trên sông Giang Thành nên Mạc Cửu đặt tên là Hà Tiên và cách Hà Tiên không xa
là Quần đảo Hải Tặc được biết đến từ thế kỷ 17 với những câu truyện về Cướp biển nổi tiếng tấn công các
tàu buôn Trung Quốc và các nước phương tây từ Vịnh Hà Tiên ra Vịnh Thái Lan. Ngày nay, Đảo Hải Tặc
được xem là điểm đến đầy bí ẩn để khám phá và trải nghiệm.

ĐÊM 1: TP HCM - ĐẾN RẠCH GIÁ

20h00: Xe và Hướng Dẫn Viên của chúng tôi sẽ đón quý khách tại điểm hẹn: đón khách tại Công Viên 23/9
(Sân khấu Sen Hồng) 265 Phạm Ngũ Lão, Quận, TP HCM.

21h00: Đoàn khởi hành đi Hà Tiên trên chuyến xe đời mới, sang trọng, êm ái và trang thiết bị nội thất hiện
đại. HDV thuyến minh trên tuyến đường đoàn sẽ đi qua và hoạt náo viên trên xe. Quý khách sẽ xóa tan sự
căng thẳng trong công việc hàng ngày của mình và nghỉ đêm trên xe với giấc ngủ thật ngon.

NGÀY 01: ĐI TÀU THAM QUAN QUẦN ĐẢO HẢI TẶC - LẶN NGÁM SAN HÔ

6h00: Đoàn đến Hà Tiên (Nếu có phòng sớm đoàn sẽ được nhận phòng) - Trong trường hợp khách sạn chưa
có phòng để bố trí cho đoàn, đoàn làm vệ sinh cá nhân, gửi đồ tại lễ tân khách sạn.
07h00: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn hoặc nhà hàng, mang theo đồ dùng cần thiết chuẩn bị cho
chương trình khám phá Quần Đảo Hải Tặc.
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09h00: Quý khách lên thuyền bắt đầu hành trình Khám Phá Quần Đảo Hải Tặc. nằm trong vịnh Thái Lan,
phía Tây Bắc là quần đảo bà lụa, phía Đông là Đảo Phú Quốc, thuộc địa bàn xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên,
tỉnh Kiên Giang. Quần đảo Hải Tặc có tổng diện tích đất nổi là 1.100 ha, bao gồm 16 hòn đảo nằm gần
nhau như: Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Giang, Hòn Ụ, Hòn Đước và Hòn Đồi Mồi, Hòn Đốc…Trong hành
trình Khám Phá Quần Đảo Hải Tặc sẽ đưa chúng ta đến với Hòn Tre, Xã Tiên Hải (thuộc quần đảo Hải Tặc).
Tại đây, quý khách tham quan Hồ chứa nước ngọt - một hồ chứa nước quan trọng của xã đảo Tiên Hải. Quý
khách tìm hiểu cuộc sống của ngư dân trên đảo.

Tiếp tục chương trình quý khách đi về phía bãi Bắc chụp hình trụ mốc chủ quyền quốc gia xây dựng từ năm
1958, phế tích một sân bay trực thăng cũ cùng một số hiện vật khác. Tại đây ta có thể ngắm nhìn thành
phố biển Kép một thành phố thơ mộng, xa hơn là dãy núi Tà Lơn (Núi Bokor), dãy núi lớn nhất Campuchia.

11h30: Quý khách dùng cơm trưa dã ngoại tại đảo với các món hải sản tươi sống đặc trưng của Vùng biển.
Quý khách tham gia lặn biển, ngắm san hô gần bờ, hóa thành một ngư dân của đảo đi mò cua, bắt ốc, bắt
nhum biển (cầu gai) và tự tay chế biến thưởng thức chiến lợi phẩm bắt được ngay trên bãi biển.
15h00: Đoàn khởi hành đến bến tàu khởi hành về lại Hà Tiên.
16h00: Đoàn về đến Hà Tiên. Nhận phòng nghỉ ngơi.
18h00: Đoàn dùng cơm chiều. Sau đó tự do mua sắm tại chợ đêm Hà Tiên.

NGÀY 02: THAM QUAN CẢNH ĐẸP HÀ TIÊN - KHỞI HÀNH VỀ SÀI GÒN

07h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn hoặc nhà hàng.
08h00: Đoàn tham quan Lăng Mạc Cửu - người có công khai phá thị trấn Hà Tiên xưa.
09h00: Tiếp tục hành trình đoàn tham quan Thạch Động Thôn Vân - thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Tiên gắn
liền với sự tích Thạch Sanh cứu công chúa - một trong mười cảnh đẹp của "Hà Tiên Thập Cảnh".

11h30: Quý khách làm thủ tục trả phòng, dùng cơm trưa tại Rạch Giá. Đoàn khởi hành về lại TP HCM theo
trục Quốc Lộ 61. Đến Cần Thơ tham quan chiêm ngưỡng cây cầu đẹp nhất miền tây nối liền hai bờ sông
Hậu. Trên đường về Quý khách mua đặc sản Miền Tây như Nem Lai Vung, trái cây miền sông nước,... về
làm quà cho người thân.
19h00: Về đến TP HCM, xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình tour và hẹn gặp lại
Quý khách 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 Loại Phòng Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Phương Tiện

2 Sao (2 Khách/Phòng) Standard 1.450.000 Liên hệ Xe Máy Lạnh Đời
Mới4 Sao (2 Khách/Phòng) Standard 1.650.000 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.
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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 ô tô: Phí phương tiện vận chuyển.
- Ăn tất cả các bữa ăn ghi trong chương trình:
+ 01 Bữa sáng thường: Tiêu chuẩn - 50.000 người/bữa.
+ 01 Bữa sáng Bufeet tại khách sạn.
+ 03 Bữa chính (Trưa - Tối): Tiêu chuẩn - 100.000/người/bữa.
- Vé tham quan theo chương trình.
- Phí tàu thuyền tham quan đảo.
- Nước uống tinh khiết theo tiêu chuẩn 2 chai/người/ngày.
- Khăn lạnh hàng ngày.
- Thuốc y tế theo tour.
- Quà tặng nón du lịch.
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt trọn tour.
- Tiêu chuẩn khách sạn gồm:
+ Resort 4 sao: RIVER.
+ Khách sạn 2 sao: HẢI TIÊN, HẢI VÂN.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Các dịch vụ ngoài không bao gồm trong giá tour mà khách hàng sử dụng riêng như: ăn uống ngoài - giặt
ủi - điện thoại...
- Vé vào cổng các khu vui chơi tại các mục (Chi phí tự túc).
- Tiền bồi dưỡng cho nhân viên phục vụ.
- Thuế giá trị gia tăng (VAT).
- Phụ phí phòng đơn:
- Khách sạn 2 sao: 200.000đ (Standar).
- Khách sạn 4 sao: 400.000đ (Standar).
- Phụ thu người nước ngoài: 250.000đ.

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 6 - 10 tuổi: Mua 75% 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.

BẢO HIỂM DU LỊCH:

Giá dịch vụ du lịch trọn gói đã bao gồm bảo hiểm với mức đền bù cao nhất là: 20.000.000đ/khách đối với
chương trình du lịch trong nước và 10.000 USD/khách đi du lịch nước ngoài. 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./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
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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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