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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 tham quan khu du lịch Bửu Long 1 ngày
Thời gian: 1 Ngày gày

Mã Tour: TN-2372 - Khởi hành: Chủ nhật

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch tham quan khu du lịch Bửu Long một ngày: Nằm cách Sài Gòn khoảng 30 km về hướng
Đông Nam, Bửu Long là một khu du lịch sinh thái ần tượng với nhiều hoạt động cho bất kì một du khách
nào có dự định chọn lựa cho mình một điểm dã ngoại cùng với người thân và gia đình. Khu du lịch Bửu
Long vô cùng ấn tượng với hồ “Long Ẩn’’ giữa lòng hồ  có các núi đá đồ sộ rất nổi bật bên cạnh đó còn có
các công trình thác nước, tiểu cảnh được trang trí bằng hoa tươi rất đẹp mắt. Đã đem đến cho khu du lịch
Bửu Long  không khí trong lành, tươi mát. Không chỉ nổi bật với Hồ Long ẩn điều mang đến sự hấp dẩn cho
du khách đến với Bửu Long còn có rất nhiều điểm check in thú vị như: Bán Đảo Long Sơn, Tượng Phật Dát
Vàng Cao 19m, Núi Thần Tài,  Khu Trường Thành, Thiên Hậu Cổ Miếu, Tịnh Xá Ngọc Ẩn,  Tịnh Thất Ngọc Ẩn,
Tịnh Thất Phổ Hạnh, Thung Lũng Tình Yêu, Cầu Tình Yêu, Khu Sơn Nữ, Cầu Vô Cực, Ngọn Đồi Chong Chóng,
Cầu Vồng Hoa Tử Đằng, Vườn Hoa Hướng Dương,  Khu Vườn Tuổi Thơ, Vườn Thú, Vườn Bướm, Vườn Thực
Vật Phong Phú Đa Dạng, Nông Trại Tuổi Thơ, Cầu Nghinh Xuân. Ngoài ra quý khách cũng có thể chọn nơi
đây làm điểm tổ chức các hoạt động tour Du Lịch Miền Nam như hoạt động Tour du lịch Teambuiding 
khách đoàn để cùng xây dựng những hoạt động của công ty tại đây.

BUỔI SÁNG: CHÙA BỬU LONG - KHU DU LỊCH BỬU LONG.

06h00: Xe và hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới đón khách tại điểm hẹn. Quý khách ổn định chỗ ngồi theo
vị trí sơ đồ xe HDV sắp xếp. Xe khởi hành bắt đầu hành trình.

Điểm đón khách: (Trước ngày đi hướng dẫn viên sẽ liên hệ quý khách xác nhận giờ khởi hành và điểm
đón).

06h00: Nhà văn hóa Quận 5 (105 Trần Hưng Đạo - có chỗ gửi xe).
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06h15: Nhà văn hóa Thanh Niên, Quận 1 (có chỗ gửi xe).

06h30: Cây xăng comeco Hàng Xanh.

07h30: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Sau đó bắt đầu chương trình tham quan.

08h30: Quý khách tiếp tục hành trình thăm viếng Chùa Bửu Long -  thường được gọi là “Chùa Thái Lan” vì
ngôi chùa xây dựng theo văn hóa Phật giáo cổ đại,  có nguồn gốc trực tiếp từ nền văn minh vùng
Suvannabhumi - (văn hóa Phù Nam) kết hợp với kiến trúc hiện đại. Chọn những mẫu hoa văn cổ rồi biến
tấu cho gần gũi nhất với văn hóa Việt. Do đó tạo thành một kiến trúc vừa có nét chung của Phật Giáo Nam
Tông vùng Đông Nam Á vừa có phong thái riêng của Phật Giáo Nam Tông Việt Nam.

BUỔI TRƯA: KHU DU LỊCH BỬU LONG  - TU VIỆN KHÁNH AN.

11h30: Quý khách tiếp tục hành trình đến với “Vịnh Hạ Long Phương Nam” - Khu du lịch Bửu Long.

12h00: Quý khách dùng cơm trưa với các món ẩm thực địa phương. Sau bữa trưa, quý khách tham quan
khu du lịch Bửu Long với nhiều khu vực check in: Bán Đảo Long Sơn, Tượng Phật Dát Vàng Cao 19m, Núi
Thần Tài,  Khu Trường Thành, Thiên Hậu Cổ Miếu, Tịnh Xá Ngọc Ẩn, Tịnh Thất Ngọc Ẩn, Tịnh Thất Phổ
Hạnh, Thung Lũng Tình Yêu, Cầu Tình Yêu, Khu Sơn Nữ, Cầu Vô Cực, Ngọn Đồi Chong Chóng, Cầu Vồng Hoa
Tử Đằng, Vườn Hoa Hướng Dương,  Khu Vườn Tuổi Thơ, Vườn Thú, Vườn Bướm, Vườn Thực Vật Phong Phú
Đa Dạng, Nông Trại Tuổi Thơ, Cầu Nghinh Xuân.

Tham gia thả ga tất cả các trò chơi tại đây, với nhiều trò chơi hấp dẫn: ngựa kéo quân, bạch tuột nhào lộn,
bóng samba, xe điện đụng, đĩa bay, đu quay dây văng, tàu lượng siêu tốc, ô tô bay, xe lửa nữ hoàng, máy
bay lượn, thiên nga đạp nước, máy bay đạp nước, otô đạp nước, rạp chiếu phim 7D, rạp chiếu phim 12D,
công viên khủng long, bí mật cổ loa thành,  ngôi nhà huyền bí

16h00: Chào tạm biệt khu du lịch Bửu Long, quý khách tiếp tục thăm viếng Tu Viện Khánh An -có lịch sử
trăm năm, mang phong cách của Phật giáo Bắc Tông, đậm nét kiến trúc Á đông. Tu viện có nhiều nét kiến
trúc tựa như những ngôi chùa Nhật Bản.Đến đây, quý khách sẽ có cảm giác như đang ở xứ sở Hoa Anh Đào
- Nhật Bản.

Quý khách tiếp tục về lại điểm đón ban đầu. Du Lịch Nắng Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách.
 

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 người lớn Giá trẻ em(5-10T) Phương tiện  

Chủ nhật hàng tuần        550,000đ        412,000đ         xe 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.
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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
Lưu ý: Thứ tự chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng công ty vẫn đảm bảo đầy đủ
các điểm tham quan theo chương trình.

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

Vận chuyển: Xe vận chuyển 16 ,30, 45 chỗ đời mới máy lạnh suốt tuyến, bác tài vui vẻ nhiệt tình giàu kinh
nghiệm. 

Ăn uống: Các buổi ăn trong chương trình bao gồm: 1 bữa sáng tô+ly trà đá và 1 bữa chıńh Set menu theo
ẩm thực địa phương 

Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.

Vé tham quan theo chương trıǹh

Bảo hiểm du lịch 10.000.000 VNĐ

Qùa tặng kèm theo: Khăn lạnh, nước suối. Nón NẮNG MỚI SÀI GÒN

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

Chi phí chơi giải trí cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình.

Thuế VAT: Quý khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho nhân viên
tư vấn ngay khi đăng ký, không nhận   xuất hóa đơn sau khi tour đã kết thúc.

Chi phí tip tài xế và hướng dẫn viên ( tự nguyện)

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM

Trẻ em dưới 05 tuổi: Cha, Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé.

Trẻ em từ 05 tuổi - 10 tuổi: 70% giá vé Bao gồm các dịch vụ ăn uống, tham quan, ghế ngồi trên xe.

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua vé người lớn.

Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ. Trường hợp ngủ giường riêng tính 100% giá tour.

Hai người lớn chỉ được kèm một trẻ em. Từ trẻ em thứ hai bắt buộc mua 70% vé theo quy định.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR

Khách hủy tour ngay sau khi đăng ký chịu phí 30% tour.

Khách hủy tour trước 7 ngày khởi hành chịu phí 50% tour.

Khách hủy tour trước 5 ngày khởi hành chịu phí 70% tour.
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Khách hủy tour trước 3 ngày trước và trong ngày khởi hành chịu phí 100% chi phí tour.

Thời gian huỷ và hoãn tour không tính thứ 7, Chủ Nhật.

Tour Lễ/Tết không hoàn, không hủy.

Do tính chất tour lẻ ghép đoàn nên số lượng khách khởi hành tối thiểu là 20 khách/tour. Trong trường hợp,
không đủ số lượng khách tối thiểu NẮNG MỚI SÀI GÒN sẽ  hỗ trợ quý khách  dời lại sang ngày khởi hành kế
tiếp hoặc hoàn lại chi phí tour nếu khách không sắp xếp được thời gian.

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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