CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GO TRAVEL
ĐC: 70 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5, TP.HCM
ĐT: [84-8] 38 38 38 78 | Hotline: 0934 105 788
Email: dulich@gotravelvietnam.vn
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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

Thời gian : 02 ngày 01 đêm
Khởi hành : Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện : Đi về bằng xe máy lạnh
NGÀY 1

Buổi sáng:

TP. HỒ CHÍ MINH – THOẠI SƠN – NÚI CẤM
– CHÂU ĐÔC

Ăn Sáng


Ăn Trưa Ăn tối



Xe và HDV Go Travel đón qúy khách tại điểm hẹn, xe đưa quý khách theo quốc
lộ 1A, về miền Tây đi ngang qua cầu treo Mỹ Thuận, qua phà Vàm Cống, tới
Long Xuyên khách dừng chân nghỉ trưa.

Buổi chiều : Theo tỉnh lộ 945 đoàn đi huyện Tri Tôn, đến với
những danh thắng ở An Giang…Cô Tô, Thủy Đài
Sơn, Thiên Cấm Sơn, Anh Vũ Sơn… nằm trong
dãy Thất Sơn hùng vĩ.
Qua huyện Tri Tôn đoàn tiếp tục hành hương lên
núi Cấm, ngọn núi cao 716m, được mệnh danh là
nóc nhà của miền tây, trên núi có hồ Thủy Liêm,
miếu sơn thần, chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh,
tượng phật Di Lặc cao 32m luôn mỉm cười với
khách thập phương.
Đoàn xuống núi về thị xã Châu Đốc, nhận phòng
nghỉ đêm.
Buổi tối:
Du khách đi viếng Tây An Cổ Tự,
Lăng Thoại Ngọc Hầu và miếu Bà Chúa Xứ nổi
tiếng hiển linh là trung tâm hành hương lớn nhất
miền tây Nam Bộ.
Du khách tự thuê xe đạp đôi đi chợ đêm núi Sam hoặc dạo quanh thị xã về đêm
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NGÀY 2

Ăn Sáng

CHÂU ĐỐC – SAĐÉC – TP HỒ CHÍ MINH

Ăn Trưa Ăn tối





Buổi sáng: Đoàn xuống đò đi tham quan làng nghề nuôi cá bè ở
ngã ba sông Châu Đốc, qua làng Chăm, tìm hiểu đời
sống văn hóa tín ngưỡng của người chăm, đang sống
chan hòa trong cộng đồng người Kinh, Hoa, Khơ Me ở
An Giang.
Xe tiếp tục đưa du khách đi chợ Châu Đốc, còn gọi là
“vương quốc mắm” của miền tây, bán nhiều đặc sản
nổi tiếng như mắm thái, khô cá tra phồng, tung lò
mò…
Buổi chiều:

Đoàn về Sa Đéc, xe dừng cho du khách mua đặc sản
Sa Đéc như nem lai vung, bánh phồng tôm Sa Giang,
quýt hồng…đoàn qua cầu treo Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh
Long) theo quốc lộ 1A lên đường cao tốc Sài Gòn –
Trung Lương về lại Sài Gòn.
Về tới Tp Hồ Chí Minh, Xe và HDV Go Travel chia
tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý khách.
GIÁ TOUR GHÉP ĐOÀN (VNĐ/khách)
GIÁ TOUR
HẠNG VÉ

Khách sạn
2-3*

Người lớn

Trẻ em

( > 11 tuổi)

(5-10 tuổi)

1.719.000 VNĐ

860.000 VNĐ

PHỤ THU
Phòng đơn

Ngoại
Quốc

250.000
VNĐ

100.000
VNĐ

GIÁ TOUR BAO GỒM
1. Vận chuyển (chất lương cao) :
 Xe đời mới và đầy đủ tiện nghi, đưa đón và tham quan theo chương trình.
2. Ăn uống :
 Ăn uống gồm 3 bữa trong ngày. Điểm tâm sáng. Ăn trưa và chiều là cơm phần 4 món,
được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.
3. Lưu trú :
_ Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao đến 3 sao: Phòng 2 khách, có máy lạnh, tivi, tủ lạnh, điện
thoại, nước nóng, vệ sinh riêng.
_ Khách sạn: BẾN ĐÁ NÚI SAM, Á CHÂU, CHÂU PHỐ, HOÀNG MAI, ĐÔNG
NAM (hoặc các khách sạn tương đương).
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4. Các dịch vụ khác :
 Ăn uống các bữa theo chương trình.
 Vé vào cửa 01 lần các thắng cảnh theo chương trình.
 Quà tặng : nón du lịch.
 Nước suối, khăn lạnh trên đường: 02 chai/ 01 khăn/ ngày.
 Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ, phục vụ tận tình chu đáo (01 HDV/ xe).
 Bảo hiểm du lịch theo quy định Việt Nam 20.000.000 đ/ trường hợp.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
 Các khoản phụ thu
 Ghế dù, tắm nước ngọt
 Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí trên biển
 Ăn trên làng bè, vé xem đua chó
 Thuế VAT 10%
GIÁ TOUR TRẺ EM

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên : mua vé như người lớn
 Trẻ em từ 05 – 10 tuổi : mua 50% giá vé (Tiêu chuẩn: 01 ghế ngồi trên xe + 01 suất ăn +
vé tham quan theo chương trình. Không có suất ngủ, ngủ ghép cùng bố mẹ)
 Trẻ em dưới 04 tuổi : miễn vé, gia đình tự lo cho bé và được đóng bảo hiểm theo chương
trình tour.
 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em miễn vé, trẻ thứ 02 đi kèm thêm phải mua 50% vé
tour.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR






Huỷ tour trong vòng 7 ngày trước ngày khởi hành sẽ phải chịu phí 20% trên giá tour.
Huỷ tour trong vòng 2 ngày trước ngày khởi hành sẽ phải chịu phí 50% trên giá tour.
Hủy tour ngay ngày khởi hành chịu 100% chi phí tour.
Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe
lửa, máy bay hoãn/hủy chuyến, công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất
kỳ chi phí nào khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng của
tour đó..
GHI CHÚ
 Chương trình có thể thay đổi hoặc sắp xếp lại nhưng vẫn đảm bảo đủ các nội dung trên.
 Khi đi du lịch, quý khách vui lòng mang theo CMND (người lớn) hoặc giấy khai sinh
đối với trẻ em.

GO TRAVEL RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

