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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 khách đoàn miền Tây - Cà Mau 2 ngày 2 đêm giá
tốt nhất

Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du lịch khách đoàn miền Tây - Cà Mau: Đất mũi Cà Mau là vùng đất quen thuộc trong bản đồ du lịch
miền Tây tìm đến 4 cực của tổ quốc thu hút du khách thập phương, nhưng Cà Mau còn có địa danh với hòn
đảo mang tên Hòn Khoai đang từng ngày thay da đổi thịt với những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn, những
bãi tắm hoang sơ đang điền tên mình lên những điểm thu hút du khách khi đến với Cà Mau. Hãy cùng Du
Lịch Nắng Mới tham gia chương trình du lịch Cà Mau - Hòn Khoai nhé.

ĐÊM 01: TPHCM - CÀ MAU

Rước quý khách tại Văn Phòng Du Lịch Năng Mơí 39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2 Tân Bình, khởi hành đi
tour du lịch Cà Mau.

Tham gia sinh hoạt  trên xe để gắn kết các thành viên trong đoàn. Ngủ đêm trên xe.

 

NGÀY 01: THỊ XÃ NĂM CĂN - HÒN KHOAI

Sáng: Đến thị xã Cà Mau đoàn dùng vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm.

Xe đưa du khách đến bến tàu 5 Căn để khởi hành đến cửa biển Khai Long - đến đây đoàn đổi sang tàu biên
phòng để tiếp tục hành trình ra đến đảo. Quần đảo hòn khoai nằm trong 5 hòn lớn nhỏ Hòn Khoai, Hòn
Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lẻ, Hòn Tương với tổng diện tích 4 km2 nằm gần nhau nhấp nhô giữa biển, trong
đó đảo Hòn Khoai là đảo lớn nhất tại đây và được mệnh danh là hòn đảo đẹp nhất cực Nam của Tổ Quốc.

Đoàn sẽ đặt chân lên đảo để bắt đầu hành trình khám phá đảo.

 

Trưa: Quý khách được bố trí nghỉ ngơi tại đồn biên phòng và dùng cơm trưa tại đây.

Sau giờ cơm đoàn chinh phục rừng nguyên sinh với nhiều loại động thực vật đa dạng và phong phú ở đây,
tiếp đến đoàn ghé tham quan Hải Đăng Hòn Khoai được xây dựng từ thời Pháp. Trên ngọn Hải đăng có lăng
kính viễn vọng có thể nhìn về đất mũi Cà Mau từ một góc nhìn Hòn Khoai sẽ tạo nên cho chúng ta cảm giác
mới lạ.

Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng với các món hải sản tươi sống.

Ngủ đêm trên nhà của biên phòng.
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NGÀY 02: HÒN KHOAI - CÀ MAU - SÀI GÒN

Sáng: Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

Đoàn ngắm cảnh bình minh trên Hòn Khoai.

Tự do khám phá Hòn Khoai với 2 bãi biển đẹp nhất với bãi cát trắng tại đây là bãi Lớn ở phía Đông Nam và
bãi Nhỏ ở phía Bắc để nghỉ ngơi và thưởng thức hải sản tươi sống.

Trả phòng, đoàn ra bến tàu khởi hành về lại Năm Căn.

Xe đón quý khách về lại TP Cà Mau.

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

 

Khởi hành về lại TP.HCM.

Trên đường đoàn dừng chân tham quan, mua sắm đặc sản làm quà cho người thân.

Tối: Đoàn về đến TP.HCM, kết thúc chương trình tham quan du lịch quần đảo Hòn Khoai.

Hướng dẫn viên chia tay đoàn và hẹn gặp lại./.

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 Thời gian Khách sạn Giá tour Phương tiện

Theo yêu cầu 2 ngày 2 đêm Nhà biên phòng 1,950,000đ  Ô tô

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng đoàn 20 khách trở lên.

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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe du lịch 29-45c đưa rước theo chương trình.

- Tàu tham quan Hòn Khoai.
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Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 02 bữa sáng.

+ Ăn chính: 3 bữa ăn chính tiêu chuẩn 100.000 đ/suất.

- Nhà nghỉ biên phòng: 4-6 người/phòng quạt.

- Vé tham quan theo chương trình.

- Bảo hiểm với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp.

- Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

- Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

KHÔNG BAO GỒM:

- Chi phí chương trình Teambuilding và Gala Dinner và Lửa Trại.

- Vé máy bay tùy theo từng đoàn.

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

- Thuế VAT.

 

VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan
(nếu có) cho bé.

- Trẻ em từ 02 - dưới 05 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ,
tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé
tour.

- Trẻ em từ 05 - dưới 11 tuổi: 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung
với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên mua
thêm 1 suất giường đơn.

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn./.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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