
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH THƯƠNG MẠI D&M - RED RIVER TOURS
Add: 379 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc,

 

TOUR 6
THAM QUAN BỜ PHÍA BẮC ĐẢO

I. CHƯƠNG TRÌNH TOURS

Hành trình
9:00: HDV đón quý khách tại khách sạn và khởi hành tham quan:

- Cơ sở sản xuất rượu Sim rừng

- Nhà thùng nước mắm

- Trại nuôi Ong mật

- Vườn tiêu

- Rừng nguyên sinh

- Đền thờ Nguyễn Trung Trực

- Làng chài Rạch Vẹm

- Mũi Gành Dầu (ngắm hải giới biển)

16:00: Quay trở về khách sạn

II. GIÁ VÀ CÁC QUY ĐỊNH

GIÁ BÁN LẺ

Không ăn trưa: 420.000 VNĐ/ 
khách
Có ăn trưa: 580.000 VNĐ/ 
Khách

THỜI GIAN 9:00 đến 16:00 LỊCH KHỞI HÀNH Hàng ngày

BAO GỒM

- Đưa đón miễn phí trong khu vực trung tâm Dương Đông.
- Xe du lịch đời mới.
- Hướng dẫn viên.
- Nước suối 01 chai 500ml/khách/ngày.
- Phí tham quan các điểm
- Dịch vụ ăn trưa tại nhà hàng (nếu đặt chương trình có ăn trưa)
- Bảo hiểm du lịch: mức bồi thường tối đa 30.000.000 VNĐ/vụ.

KHÔNG BAO 
GỒM

- Chi phí đưa đón ngoài khu vực trung tâm Dương Đông
- Các chi phí khác ngoài chương trình
- Phí VAT

CÁC PHỤ THU

PHỤ THU ĐƯA ĐÓN ÁP DỤNG
- Khu vực Ông Lang: 110.000 VNĐ/ khách
- Khu vực Cửa Cạn, Vũng Bầu: 220.000 VNĐ/ khách
- Khu vực Bãi Dài, Gành Dầu: 440.000 VNĐ/ khách
- Khu vực Marriott: 10 USD/ khách
- Các khu vực khác: liên hệ

VÉ TRẺ EM

- Trẻ em từ 0 – 4 tuổi: miễn phí, gia đình tự lo vé vào cổng tham quan cho bé (nếu
có).

- Trẻ từ 5 – 10 tuổi: 75% giá vé.
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: tính giá như người lớn.
Ghi chú: Trẻ em dưới 10 tuổi phải có người lớn đi kèm.
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QUY ĐỊNH HỦY 
TOUR

TOUR GHÉP:
- Hủy trước 01 ngày: không phạt
- Hủy trong ngày: phạt phí 100%

TOUR RIÊNG:
- Hủy trước 03 ngày so với ngày đi tour: 

không phạt
- Hủy trước 02 ngày so với ngày đi tour: 

phạt phí 50% tổng tiền tour
- Hủy trước 01 ngày so với ngày đi tour: 

phạt phí 100% tổng tiền tour 

CHÍNH SÁCH 
GIẢM SỐ 
KHÁCH:

TOUR GHÉP:
- Giảm trước 01 ngày: không phạt
- Giảm trong ngày: phạt phí 100%

TOUR RIÊNG:
- Giảm trước 03 ngày so với ngày khởi 

hành: không phạt
- Giảm trước 02 ngày so với ngày khởi 

hành: phạt phí 50% tiền tour người 
không đi

- Giảm trước 01 ngày so với ngày khởi 
hành: phạt phí 100% tiền tour người 
không đi

BẤT KHẢ 
KHÁNG

- Công ty hủy tour do sự cố bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, lũ lụt.
Hoặc do lệnh cấm tàu, cấm xe, cấm đường, đình công, do xe lửa, máy bay hoãn/hủy
chuyến ...

- Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác ngoài
việc hoàn trả những chi phí dịch vụ Quý khách chưa được sử dụng của tour đó.
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