HÀNH HƯƠNG ĐẦU NĂM 2019
HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC – NÚI CẤM – CHỢ TỊNH
BIÊN/CHÂU ĐỐC – XE GIƯỜNG NẰM


Thời gian: 1 ngày 1 đêm



Phương tiện: ô tô

ĐÊM 1: SÀI GÒN - TOUR CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC
19h30: Xe đón quý khách tại điểm hẹn:
Điểm đón khách:
 19H30: Nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1 – có chỗ gửi xe
 20H00: 105 Hưng Đạo , quận 5 ( Nhà văn hóa quận 5) có chỗ gửi xe
 20H30: Bến xe Miền Tây, quận 6
Đoàn khởi hành Tour Chùa Bà Châu Đốc, đi Cầu May và Cầu Lộc tại Miếu Bà Chúa Xứ,
Chùa Cổ Tây An.
NGÀY 1: CHÂU ĐỐC - CHÙA BÀ - NÚI CẤM Ăn sáng/ ăn trưa
04h00: Đến Châu Đốc, tại đây quý khách
vào Miếu Bà Chúa Xứ nghe hướng dẫn viên
trình bày tại sao có nguồn gốc và tại sao có tên
là Chúa Xứ và cầu may mắn cho gia đình và cho
người thân trong năm mới.
06h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng đặc sản
Bún cá Châu Đốc/ Cơm tấm/ hủ tiếu/ bánh
mì ốp la + cà phê/trà đá và nghỉ ngơi thư
giãn.

07h00: Xe đưa quý khách đi chợ Châu Đốc còn gọi là “ Vương Quốc Mắm” của
miền Tây, Hoặc “ chợ Tịnh Biên” nếu Quý khách có nhu cầu. Qúy khách tự do mua
sắm quà về cho người thân và gia đình ....vv.
Quý khách tiếp tục hành hương lên Núi Cấm, ngọn núi cao 716m được mệnh danh
là nóc nhà của Miền Tây Nam Bộ, trên Núi Cấm quý khách chiêm ngưỡng Hồ Thủy
Liêm, Miếu Sơn Thần, Chùa Phật Lớn, Chùa Vạn Linh, Tượng Phật Di Lặc cao 32m luôn
luôn mỉm cười với nhưng du khách (Qúy khách tự túc cáp treo lên núi).

12h00: Quý khách dùng cơm trưa trong Nhà Hàng, hoặc dùng cơm trưa tại nhà hàng
Núi Cấm.
13h30: Quý khách lên đường về TP.HCM, đoàn chúng ta về Sa Đéc , xe dừng cho quý
khách mua đặc sản Sa Đéc như nem Lai vung , bánh phồng Tôm Sa Giang, …. Xe đưa
đoàn về lại Sài Gòn.
Quý khách đến TP.HCM. Du lịch Happytours chia tay và hẹn gặp lại quý khách.]
BẢNG GIÁ TOUR KHÁCH LẺ:

Tầng trên

Tầng dưới

Tối thứ 6 hàng tuần

550.000đ/người

650.000đ/người

Tết dương lịch: tối

599.000đ/người

699.000đ/người

699.000đ/người

799.000đ/người

28,29/12
Tết Âm lịch tối mùng
1, 2
GIÁ TOUR BAO GÔM:
Tiêu chuẩn:


Xe vận chuyển giường nằm đời mới máy lạnh suốt tuyến, bác tài vui vẻ nhiệt
tình giàu kinh nghiệm.



Riêng xe giường nằm khởi hành tối thiểu 35 khách ( trường họp không đủ
khách có thể dời sang ngày khởi hành tiếp theo hoặc chuyển sang xe ghế ngồi
để đảm bảo khởi hành, công ty sẽ hỗ trợ mức giá áp dụng xe ghế ngồi)



Bao gồm: 01 bữa ăn sáng + 01 bữa ăn chính tại nhà hàng thực đơn 4
món chính - ( có thực đơn chay)
Hướng dẫn viên nhiệt tình phục vụ suối tuyến
Xe đời mới đưa đón tham quan theo chương trình
Quà tặng : Nón du lịch, khăn lạnh, nước suối (1 khăn , 1 chai/ngày)
Bảo hiểm du lịch: 10.000.000 vnđ/ trường hợp






GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
 Giá chưa bao gồm thuế VAT.
 Không bao gồm chi phí ăn uống ngoài. chương trình
 Không bao gồm xe leo Núi Cấm/ Cáp treo Núi Cấm
GIÁ TOUR TRẺ EM




Trẻ em từ 11t tuổi trở lên mua 1 vé.
Trẻ em từ 5t đến dưới 11t mua 70% vé có ghế ngồi riêng, ăn uống như người lớn.
Trẻ em dưới 05 tuổi không tính vé ngồi chung với bố mẹ, gia đình tự lo. Hai người
lớn chỉ được kèm một trẻ em. Từ trẻ em thứ hai bắt buộc mua 70% vé

. QUY ĐỊNH HỦY TOUR


Khách hủy tour ngay sau khi đăng ký chịu phí 30% đã thanh toán.



Khách hủy tour trước 5 ngày khởi hành chịu phí 50% đã thanh toán.



Khách hủy tour trước 3 ngày trước và trong ngày khởi hành chịu phí 100% chi
phí tour.

Ghi chú: Thứ tự chương trình có thể thay đổi cho phù hợp nhưng cam
kết vẫn đảm bảo thực hiện các điểm tham quan.
QUY ĐỊNH HỦY TOUR


Khách hủy tour ngay sau khi đăng ký chịu phí 30% đã thanh toán.



Khách hủy tour trước 5 ngày khởi hành chịu phí 50% đã thanh toán.



Khách hủy tour trước 3 ngày trước và trong ngày khởi hành chịu phí 100% chi



phí tour.
Lễ/Tết hủy vé mất 100% chi phí tour

HAPPYTOURS – HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

