CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN:

Thời gian:04 Ngày 03 Đêm
Phương tiện: Ô tô – Thuyền
Đảo Nam Du xứng đáng được gọi là thiên đường bởi vẻ đẹp tuyệt vời từ thiên nhiên

Lờiđất
đầu
tiên,
GOLDEN
COAST
Travel
ưu ái dành tặng cho mảnh
này.
Tour
Nam Du sẽ
là lựa chọn
thích hợp dành cho
xin gửi
quý khách
sạn Du
lời bạn
chúc,
lời đổi nhiều cung
những du khách thích khám
phá, đến
trải nghiệm.
Đến Nam
sẽ thay
chào
trân
trọngbãinhất!
bậc cảm xúc từ ngỡ ngàng, thích thú
và vỡ
oà trước
biển trong vắt bên một hòn đảo
tuyệt vời

Để chuẩn bị tốt cho việc hợp tác giữa
GOLDEN COAST Travel và quý đối tác
trong thời gian tới, chúng tôi mong nhận
được báo giá và hợp đồng cung cấp dịch
vụ của quý đối tác cho năm mới 2018 .
Chân thành cảm ơn
Thời gian: 4N3D
Tiêu chuẩn: 3 sao

NGÀY 01: PHAN THIẾT – HÀ TIÊN ( Ăn Sáng – Trưa – Tối )
 02h00: Xe và Hướng dẫn viên Bờ Cát Vàng Travel đón Quý khách tại điểm
hẹn khởi hành đi Hà Tiên, dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Trung Lương trên

đường đi đoàn sẽ đi qua các địa danh nổi tiếng của miền sông nước Nam Bộ
như: cầu Mỹ Thuận, phà Vàm Cống, ngã ba Lộ Tẻ, Tp.Rạch Giá… Quý khách
cùng hướng dẫn viên tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người của vùng đất
Phương Nam. Đến Cần Thơ đoàn dùng cơm trưa, nghĩ ngơi.
 Chiều: Quý khách khởi hành đi Hà Tiên. Đến Hà Tiên nhận phòng khách sạn
nghĩ ngơi
 Tối: Quý khách dùng cơm tối tự do dạo phố đêm Hà Tiên
NGÀY 02 RẠCH GIÁ – NAM DU (Ăn Sáng – Trưa – Tối )
 Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng.Trả phòng khách sạn: Quý khách khởi
hành tham quan Nam Du.
 08h30: Quý khách làm thủ tục lên tàu Super Đông khởi hành Củ Tron ( Hòn
Lớn), chuyến 06h00 ; 06h15 hoặc 7h20 ; 08h45 ( Giờ khởi hành có thể thay
đổi theo lịch của hãng tàu) sau khoảng 02h30 phút tàu cao tốc cập bến. Quý
khách dùng cơm trưa sau đó nhận phòng nghỉ ngơi.
1. Mực xào chua ngọt.
2. Cá bốp kho tộ.
3. Canh chua tôm.
4. Cá nướng
5. Rau sống
6. Cơm trắng
7. Tráng miệng: Trái cây + trà đá.
 Chiều: Quý khách thuê xe máy đi tham quan quanh đảo, viếng chùa bà Chúa
Xứ, bãi Cây Mến – bãi biển đẹp nhất trong quần đảo Nam Du, với những hàng
dừa xanh, bãi biển cát trắng mịn và nước biển trong xanh. Quý khách tự do tắm

biển, khám phá phong cảnh tuyệt đẹp của đảo, nghỉ ngơi, thư giãn…( chi phí tự
túc)
 Tối 18h00: Đoàn thưởng thức BBQ hải sản tươi sống do người dân xứ đảo chế
biến ngay tại chỗ như:
1. Ốc nướng.
2. Mực nướng
3. Cá nướng
4. Tôm nướng
5. Bánh tráng + rau sống
6. Tráng miệng: Trái cây + trà đá.
Quý khách tự do khám phá khu trung tâm quần đảo Nam Du.
NGÀY 03: KHÁM PHÁ 21 HÒN ĐẢO NAM DU – CÂU CÁ LẶN
NGẮM SAN HÔ (Ăn Sáng – Trưa - Tối )
 Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng, sau đó đoàn lên thuyền khởi hành đi
tham quan Hòn Mấu, Hai Bờ Đập, ngắm bãi Đá Đen – là bãi tắm đẹp nhất của
quần đảo Nam Du. Nơi đây còn có Dinh Ông – miếu thờ Ông Nam Hải, là nơi
tín ngưỡng của người dân xứ đảo. Quý khách ghé bè nuôi cá, để mua các loại
hải sản biển, nổi tiếng nhất là ghẹ Nam Du với giá cả rất bình dân. Tự do tắm
biển, lặn ngắm rạng san hô, bắt nhum ( cầu gai ) với hàng dừa xanh ngát, nước
biển trong xanh và bãi biển cát trắng mịn tuyệt đẹp....
 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa và đặc sản cháo nhum. Quý khách làm thủ tục
trả phòng, khởi hành về Rạch Giá chuyến tàu 11h00 hoặc 11h50 ; 14h40 ;
15h15.

 Tối: Đến Rạch Giá. Quý khách dùng cơm tối sau đó nhận phòng nghĩ ngơi. Tự
do dạo phố.
NGÀY 04: RẠCH GIÁ – PHAN THIẾT
 Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Quý khách làm thủ tục trả phòng xe
đưa Quý khách về Bình Thuận
 Trưa: Quý khách dùng cơm trưa, tiếp tục hành trình và tham gia các trò chơi
tập thể trên xe với nhiều phần quà hấp dẫn
 Chiều: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Xe và HDV đưa Quý khách về
lại điểm đón ban đầu.Kết thúc chương trình tham quan “Du Lịch Hành Trình
Du Lịch Đảo Nam Du 04 Ngày 03 Đêm” chia tay và hẹn gặp lại do Bờ Cát
Vàng Travel tổ chức

GIÁ TOUR TRỌN GÓI/KHÁCH
(Áp dụng cho đoàn 25 khách trở lên, các ngày lễ tết)

25 khách:

Trên 30 khách:

4.990.000VNĐ/Khách

4.889.000VNĐ/Khách
Lưu ý:

 Giá tour trọn gói có thể thay đổi theo yêu cầu chương trình của Quý khách

01. GIÁ TOUR BAO GỒM:
 Dịch vụ vận chuyển:

 Xe du lịch đời mới, máy lạnh, tivi, ghế bật phục vụ quý khách suốt chương trình.
 Tài xế có kinh nghiệm, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, vui vẻ đưa đón tham
quan suốt tuyến.
 Dịch vụ lưu trú:
 Khách sạn Hà Tiên 2 sao: Hạnh Phúc… Đầy đủ tiện nghi, thoáng mát (2 – 3 – 4
khách/phòng).
 Nam Du :Nhà nghỉ hoặc nhà dân tiêu chuẩn 4 – 6 khách/phòng (quạt máy, máy
lạnh)
 Dịch vụ ăn uống:
 03 bữa buffet sáng.
 06 bữa ăn chính: Cơm phần
o

01 bữa đặc sản Huế.

o

01 bữa cơm niêu.

o

01 bữa buffet tối tại Hội An.

o

01 bữa buffet trưa tại Bà Nà Hill.

 Hướng Dẫn Viên: Chuyên nghiệp, vui vẻ, nhiệt tình, thuyết minh và phục vụ quý
khách suốt chương trình.
 Tham quan: Vé cổng điểm tham quan có trong chương trình:
o Vé tàu cao tốc khứ hồi Rạch Giá – Nam Du – Rạch Giá.
o Tàu tham quan câu cá và lặn ngắm san hô tại quần đảo Đá Đen – hòn Mấu – ba
Hòn Nồm – Hòn Ngang.
 Bảo hiểm: Quý khách được lo bảo hiểm du lịch trọn tour (Theo tiêu chuẩn khách
du lịch Việt Nam hiện hành) với mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/Khách.
 Chăm sóc sức khỏe: Mỗi xe được trang bị 01 hộp thuốc y tế với đầy đủ các loại
thuốc thông dụng như: cảm sốt, say xe,…

 Dịch vụ khác: Đội ngũ an ninh tại khu du lịch giữ gìn trật tự,… trong quá trình
Quý khách đến tham quan và nghỉ ngơi.
02. GIÁ TOUR CHƯA BAO GỒM:
 Hóa đơn VAT.
 Chi phí tham quan, ăn uống, vui chơi phát sinh ngoài chương trình.
 Chi phí điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng tại khách sạn.
 Phí thuê xe máy tham quan bãi Cây Mến, bãi Ngự – Hải Đăng: 150.000 đ/ (½ ngày).
(đã bao gồm nhiên liệu, nón bảo hiểm)
 Các chi phí mua hải sản + ăn uống của trẻ em đi cùng bố mẹ, điện thoại, giặt ủi, chi
phí mua sắm cá nhân khác.
03. QUÀ TẶNG:
 Mỗi khách được tặng 01 nón Du lịch cao cấp Bờ Cát Vàng Travel.
 01 tấm hình lớn 30x45 chụp kỷ niệm tặng riêng cho đoàn tại Bà Nà Hill + Huế.
 02 chai nước khoáng lạnh Vĩnh Hảo loại 350ml + 02 khăn lạnh/ngày.
 Quà tặng theo chương trình bất ngờ và thú vị.
04. GIÁ TOUR TRẺ EM:
 Dưới 06 tuổi: Miễn Phí Tour (Gia đình tự lo chi phí phát sinh cho bé).
 Từ 06 – 11 tuổi: Tính 70% giá tour của người lớn, có 01 suất ăn và chỗ ngồi riêng,
ngủ chung với bố mẹ, không có giường riêng.
 Trên 11 tuổi: Tính bằng giá tour người lớn.
 Hai người lớn đăng ký kèm theo 01 trẻ em dưới 06 tuổi, em thứ 02 trở lên phải mua
½ vé + 01 suất giường đơn để dịch vụ du lịch được đảm bảo một cách chu đáo nhất..
GHI CHÚ:


Khi đi quý khách nhớ mang theo CMND hoặc Passport, trẻ em phải mang theo

thẻ học sinh hoặc thẻ bảo hiểm có hình.



Nếu có các tiểu sử về các loại bệnh: tim mạch, hen suyễn, huyết áp,… Quý khách

vui lòng tự chuẩn bị thuốc mang theo và báo cho Bờ Cát Vàng Travel.


Chương trình có thể thay đổi trình tự các điểm tham quan để phù hợp với tình hình

thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chương trình.


Tham khảo kĩ dịch vụ bao gồm và không bao gồm.



Thời gian nhận phòng theo quy định khách sạn là 14h00. Nếu phòng đạt tiêu chuẩn

phục vụ lưu trú, Quý khách sẽ được nhận phòng sớm so với thời gian quy định.
o

Ngoài chương trình trên, Bờ Cát Vàng Travel còn thiết kế những chương trình

phù hợp với điều kiện thực tế của từng đoàn, từng địa phương nhằm đảm bảo cho quý
khách hàng có một kỳ nghỉ với Dịch Vụ Chất Lượng Tốt Nhất & Thú vị nhất.

