TOUR 1 NGÀY
DU LỊCH SINH THÁI RỪNG SÁC - CẦN GIỜ
KHỞI HÀNH MỖI NGÀY
SÁNG: 8:00 Am - 17:30 Pm

7:30 - 8:00AM: Chúng tôi hân hạnh đón tiếp quý khách tại khách sạn (trung tâm quận 1)
hoặc tại văn phòng công ty Sài Gòn Tiên Phong (40/6 Bùi Viện, Q.1). Sau đó xe của đoàn
chúng ta sẽ lăn bánh đến Cần Giờ, lá phổi của Thành phố Hồ Chí Minh.
9:30-10:00Am: Xe đưa quý khách Lâm Viên Cần Giờ, để tham gia các hoạt động sau:
  Tham quan vườn thú hoang dã (nơi nổi tiếng với đàn khỉ tự nhiên trên 1000 con).
  Trải nghiệm câu cá sấu tại khu bảo tồn cá sấu Hoa Cà và Khám phá hệ sinh thái đa dạng
cùng nhiều loài thú rừng ngập mặn khác.
  Đi cano tham quan rừng ngập mặn và nghe thuyết minh về lịch sử căn cứ cách mạng
rừng Sác.
Kết thúc hoạt động tham quan tại Rừng Sác xe đón quý khách đến Chợ hải sản Hải Dương
nơi quý khách có thể mua lựa chọn rất nhiều loại hải sản và kích cở khác nhau với giá mềm.
Quý khách sẽ có bữa ăn trưa tại khu Resort Phương Nam set-menu cho bữa trưa bao gồm:
1. Lẩu hải sản(cá ,tôm,mực ,nghêu rau củ...)
2. Thịt kho tộ hoặc Cá kho tộ
3. Rau muống xào tỏi

4. Trứng chiên
5. Cơm trắng
Khách ăn chay thì mình sẽ được dung bún xào chay.
Tại đây quý khách có thời gian tận hưởng các hoạt động:
  Nghỉ ngơi thư giãn tại hồ bơi của Phương Nam resort.
  Tắm tại hồ bơi nước ngọt (miễn phí).
  Quý khách tự do đi tham quan (đi dạo, chụp ảnh lưu niệm tai resort...).
  Dạo mát tại bãi biển 30/4.
  Mua sắm các mặt hàng lưu niệm cho người thân và gia đình.(chi phí tự túc)
Xe đưa quý khách về lại Tp. Hồ Chí Minh 5:30 Pm (dự kiến). Kết thúc chuyến tham quan.
Xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn công ty Sài Gòn Tiên Phong cho chuyến đi của mình.
CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI THẬT Ý NGHĨA VÀ THÚ VỊ!
NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI MUA CHƯƠNG TRÌNH
GIÁ TOUR BAO GỒM:


Xe đời mới du lịch đời mới, máy lạnh



Chi phí tham quan các điểm trong chương trình.



Hướng dẫn viên song ngữ Anh, Việt chuyên nghiệp, năng động, phục vụ suốt tuyến.



Vé cano tham quan rừng



Quà tặng từ công ty du lịch Sài Gòn Tiên Phong: 1 chai nước suối



Ăn trưa (theo set-menu)



Phí tắm hồ bơi nước ngọt tại resort

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:


Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân



Thuế VAT.



Phụ thu vào các dịp lễ tết đặc biệt 60.000 VNĐ/người.



GÍA VÉ TRẺ EM:


Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 1 vé



Trẻ em từ 3 đến 9 tuổi mua 2/3 vé tour



Trẻ em từ 2 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé.



Nhưng 2 người lớn chỉ được kèm theo 1 bé, nếu đi kèm nhiều hơn thì từ bé thứ 2 trở

lên phải mua 1 vé.


Tiêu chuẩn ½ vé và 2/3 vé: được 1 suất ăn + 1 ghế ngồi

CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI THẬT Ý NGHĨA VÀ THÚ VỊ!
NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI MUA CHƯƠNG TRÌNH
VOUCHER TRỊ GIÁ 590.000VND
Áp dụng cho Tour Du Lịch Sinh Thái Rừng Sác – Cần Giờ được tổ chức bởi Công Ty TNHH Một
Thành Viên Lữ Hành Sài Gòn Tiên Phong
Lịch khởi hành: hàng ngày.
Hạn sử dụng voucher: trong vòng 1 tháng
ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH:
Công ty TNHH Một Thành Viên Lữ Hành Sài Gòn Tiên Phong
Đón khách lúc 07h45: Số 40/6 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão , Q. 1.
ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR
Thủ tục đặt theo mẫu như sau: tên khách, số điện thoại, mã số đơn hàng, ngày khởi hành.
Trường hợp thay đổi lịch đã đặt, khách hàng phải thông báo trước 07 ngày và không giải quyết
quá 01 lần thay đổi.
Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh… Công ty du lịch 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.
Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày hoặc sau khi đăng ký: không mất phí.
Nếu khách hàng đã đặt tour nhưng không đến voucher sẽ bị hủy và không còn giá trị.
Trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, bão lụt, nhà tổ chức sẽ giữ quyền thay đổi lịch trình
hoặc hủy bỏ chuyến đi nhằm đảm bảo sự tiện lợi và an toàn cho du khách và sẽ không chịu trách
nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh.

Một số thứ tự và chi tiết chương trình có thể được sắp xếp cho phù hợp với tình hình khách quan
(thời tiết, giao thông,...) nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ.
KHÁCH HÀNG HỦY DỊCH VỤ
Hủy dịch vụ trước 10 ngày khởi hành: mất phí 30% vé tour.
Hủy dịch vụ trước 05 - 10 ngày khởi hành: mất phí 50% vé tour.
Hủy dịch vụ trước 03 - 05 ngày khởi hành: mất phí 75% vé tour.
Hủy dịch vụ trước 0 - 03 ngày khởi hành: 100% giá vé tour.
KHÁCH HÀNG DỜI DỊCH VỤ SANG NGÀY KHÁC
Quý khách vui lòng báo trước 07 ngày và chỉ được dời 01 lần với điều kiện Sài Gòn Tiên Phong
có dịch vụ tương ứng.
Nếu khách hàng không đồng ý hay Sài Gòn Tiên Phong không có dịch vụ tương ứng, áp dụng theo
quy định hủy vé.
SÀI GÒN TIÊN PHONG HỦY DỊCH VỤ
Do đây là tour lẻ ghép khách, sẽ có những trường hợp không đủ đoàn để khởi hành.
Trong vòng 05 ngày trước khi khởi hành Sài Gòn Tiên Phong sẽ thông báo lý do và mong khách
hàng hỗ trợ dời ngày.
Nếu khách hàng không đồng ý: Sài Gòn Tiên Phong sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Hotdeal.vn
Trường hợp Sài Gòn Tiên Phong thông báo trễ hơn 05 ngày trước ngày khởi hành và cũng không
có ngày khởi hành, hay tuyến khác phù hợp yêu cầu khách. Sài Gòn Tiên Phong sẽ hoàn lại tất cả
tiền khách đã đóng cho quý khách (không bao gồm vé máy bay) .
Voucher chỉ cấp 01 lần, quý khách làm mất chúng tôi không cấp lại.
Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền. Không dùng chung với khuyến mãi khác.
Voucher còn hạn sử dụng đã đặt tour thì được dời ngày sử dụng 01 lần theo quy định deal và
không được trả bất kỳ lý do gì.
Voucher còn hạn sử dụng và chưa đặt tour thì được trả với bất cứ lý do gì.

