CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN

BIỂN CÀ NÁ - VỊNH VĨNH HY
- Thời gian: 3 ngày 2 đêm
- Khởi hành trong tuần: Ngày 7/12/2021; 28/12/2021
- Khởi hành cuối tuần: Ngày 3/12/2021; 24/12/2021
Ngày 01: Tp.HCM – Cà Ná
6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Ninh Chữ, dùng đểm tâm ở Long
Khánh. Đến Phan Thiết xe đƣa đoàn đi theo tuyến đƣờng ven biển tuyệt đẹp Phan Thiết – Ninh
Chữ, dừng chân chụp hình khu vực Mũi Dinh, đến Cà Ná dùng cơm trƣa. nhận phòng Resort
Hòn Cò tiêu chuẩn 3 sao.
Buổi chiều: Đoàn tự do nghỉ ngơi tham quan khu resort, tắm hồ bơi, tắm biển hoặc sử dụng các
dịch sử dụng các dịch vụ Spa; Gym… (tự túc chi phí). 18h30: Tập trung tại nhà hàng ăn tối, nghỉ
đêm tại resort.
Ngày 02: Cà Ná – Vịnh Vĩnh Hy
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại resort, khởi hành đi Vịnh Vĩnh Hy – một trong 4 vịnh biển đẹp nhất
Việt Nam, Đoàn đi xuyên qua khu bảo tồn Vƣờn quốc gia Núi Chúa đến Vịnh Vĩnh Hy lên tàu
đáy kính ngắm san hô, chiêm ngưỡng cảnh hùng vĩ của những vách đá dựng đứng…. Neo
thuyền tắm biển tại bãi Bà Điên hoặc Bãi Cóc. Dùng cơm trƣa.
Buổi chiều: Đoàn về lại resort tự do tắm hồ bơi, tắm biển hoặc sử dụng các dịch sử dụng các dịch
vụ Spa; Gym… (tự túc chi phí). 18h30: Tập trung tại nhà hàng ăn tối, nghỉ đêm tại resort.
Ngày 03: Cà Ná - Tp.HCM
Buổi sáng: Đoàn tự do tắm biển buổi sáng, dùng điểm tâm, trả phòng khách sạn. Xe đƣa Đoàn
tham quan Vườn Nho. Ăn trƣa ở Ninh Chữ.
Buổi chiều: Đoàn tiếp tục hành trình về đến Tp Hồ Chí Minh kết thúc chuyến đi.
(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan)

GIÁ TOUR TRONG TUẦN: 2.400.000VNĐ/khách
GIÁ TOUR CUỐI TUẦN: 2.600.000VNĐ/khách
Giá tour bao gồm:
+ Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chƣơng trình.
+ Lƣu trú: Resort Hòn Cò tiêu chuẩn 3 sao (https://honcocana.com/index.html)
+ Ăn theo chƣơng trình: 3 buổi sáng và 5 buổi chính.
+ Phí tham quan theo chƣơng trình.
+Tàu đáy kính tham quan Vịnh Vĩnh Hy.
+ 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.
+ Hƣớng dẫn viên du lịch phục vụ suốt tuyến.
+ Nƣớc uống trên xe: 0,5l/ngày.
+ Nón du lịch.
Giá tour không bao gồm:
+ Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình.
+ Phụ thu phòng đơn: 800.000VNĐ/khách (trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng).
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GIÁ TOUR TRẺ EM:
• Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí, gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí.
• Trẻ em từ 04 tuổi 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.

ĐIỀU KIỆN ĐI DU LỊCH GIAI ĐOẠN HẬU COVID
- Thẻ xanh covid (khách đã tiêm vaccines ngừa covid đủ liều, thời gian hoàn tất mũi 2 sau 14
ngày và không quá 12 tháng), khách là FO đã khỏi bệnh (có giấy chứng nhận của Sở Y Tế và
không quá 06 tháng).
- Đảm bảo nguyên tắc 5K.
- Vận chuyển không quá 50% số ghế, không quá 22 khách/1 xe, tuân thủ ngồi giãn cách trên xe
và đeo khẩu trang suốt quá trình di chuyển.
- Trẻ em (chƣa tiêm vaccines ngừa covid) đi cùng ngƣời lớn phải xét nghiệm covid âm tính trƣớc
ngày khởi hành không quá 24h (chi phí xét nghiệm tự túc).
- Trong trƣờng hợp bất khả kháng, nhƣ trƣớc ngày tour khởi hành tại điểm đến xảy ra dịch bệnh.
Khi có thông báo và công văn của ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh hoặc điểm đến. Quý
khách sẽ đƣợc hoàn lại 100% tiền đã thanh toán trƣớc đó hoặc có thể dời tour sang một giai đoạn
khác thích hợp hơn.
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
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