CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN

CẦN GIỜ - RESORT PHƢƠNG NAM
- Thời gian: 2 ngày 1 đêm
- Khởi hành: Ngày 10/11/2021; 23/11/2021; 22/12/2021
Ngày 01: TP.HCM – CẦN GIỜ
Buổi sáng: 6h00 Khởi hành tại 335–345 Điện Biên Phủ, P4, Q3 đi Cần Giờ, ăn sáng trên xe.
Đoàn đi dọc quận 4, quận 7, khu đô thị mới Phú Mỹ Hƣng qua phà Bình Khánh đến Khu du
lịch Lâm Viên Rừng Sác Cần Giờ đoàn tham quan:
- Bảo Tàng Rừng Sác, đàn khỉ tự nhiên, khu bảo tồn cá sấu ….
- Đoàn lên ca no tham quan khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ vào
Khu Căn Cứ Cách Mạng Rừng Sác – Nơi ghi dấu những chiến công hiển hách
của Trung Đoàn 10 Đặc Công Rừng Sác. Ăn trƣa.
Buồi chiều: Đoàn rời Lâm Viên khởi hành qua Khu du lịch Hòn Ngọc Phƣơng Nam nhận
phòng Resort Phƣơng Nam, đoàn nghỉ ngơi tự do tham quan tăm hồ bơi nƣớc ngọt và
nƣớc mặn hoặc tắm biển Cần Giờ.
19h00: Đoàn tập trung tại nhà hàng ăn tối, nghỉ đêm tại resort.
Ngày 02: CẦN GIỜ – TP.HCM
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại resort, tự do tắm hồ bơi nƣớc ngọt và nƣớc mặn hoặc tắm
biển Cần Giờ, nghỉ ngơi.
11h00: Đoàn trả phòng resort. Ăn trƣa.
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.Hồ Chí Minh kết thúc chuyến đi.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.600.000VNĐ/khách
Giá tour bao gồm:
+ Xe tham quan theo chƣơng trình.
+ Cano tham Chiến Khu Rừng Sác Cần Giờ: 100.000đ/khách.
+ Lƣu trú tiêu chuẩn 3 sao: Resort Phƣơng Nam Cần Giờ.
+ Ăn theo chƣơng trình: 02 buổi sáng và 3 buổi chính.
+ Phí tham quan theo chƣơng trình, cano tham quan Căn cứ cách mạng Rừng Sác.
+ Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000đ/khách.
+ Bảo hiểm Covid (khách từ 18 – 70 tuổi) mức bồi thƣờng tối đa 10.000.000đ/khách.
+ Nƣớc uống Aquafina (01 chai 0,5 lít/ngày). Nón du lịch.
+ Hƣớng dẫn viên du lịch và nhân viên y tế phục vụ Đoàn

Giá tour không bao gồm:
+ Chi phí cá nhân khác ngoài chƣơng trình: giặt ủi, điện thoại ….
+ Phụ thu phòng đơn: 360.000đ/khách (với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng).
GIÁ TOUR TRẺ EM:
- Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (Gia đình lo cho bé tất cả các chi phí – nếu có).
- Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 50% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, ngủ chung với ngƣời lớn).
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn.
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