
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DU LỊCH HẢI ĐĂNG                                                    CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 2020

TOUR CHÂU ĐỐC-TRÀ SƯ- HÀ TIÊN
 QUYẾN RŨ BIỂN HÀ TIÊN
 HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
 VÍA BÀ CHÚA XỨ
 RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

 PHƯƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE

 THỜI GIAN: 2 NGÀY 2 ĐÊM
 KHỞI HÀNH : TỐI THỨ 6 HÀNG 

TUẦN
 TIÊU CHUẨN : 2 SAO
 GIÁ TOUR : 1.390.000 VND

ĐÊM 1: SÀI GÒN - CHÂU ĐỐC (Nghỉ đêm trên xe)
21h00: Quý khách tập trung tại điểm hẹn, xe khởi hành đi miếu Bà Chúa

Xứ, Châu Đốc. Quý khách dừng chân tại Cái Bè - Tiền Giang nghỉ ngơi.
Sau đó quý khách tiếp tục hành trình đến với Châu Đốc.

NGÀY 1: CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN (Ăn Trưa, Chiều)
05h00: Đến Châu Đốc. Tại đây quý khách sẽ được viếng miếu Bà Chúa Xứ

và nghe HDV trình bày nguồn gốc và tại sao nơi đây có tên là Chúa Xứ.
Cầu may mắn cho gia đình,  cho người thân. Viếng  Tây An Cổ Tự,
Lăng Thoại Ngọc Hầu. 

06h00: Quý khách ăn sáng  (tự túc) tại  những quán ăn khu vực quán ở
khuôn viên miếu Bà Chúa Xứ.
07h00: Xe đưa quý khách đi chợ biên giới Tịnh Biên,  trên đường tham

quan và mua sắm tại chợ Tịnh Biên.
10h00: Khởi hành đến với vùng đất được mệnh danh là Thập Cảnh Hà Tiên

- Kiên Giang.
Đến Hà Tiên, đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng và về khách sạn quý
khách nhận phòng nghỉ ngơi.

14h30: Đoàn tham quan Thạch Động Thôn Vân- thắng cảnh nổi tiếng ở Hà
Tiên gắn liền với sự tích Thạch Sanh cứu công chúa, sau đó xe đưa quý
khách tham quan Lăng Mạc Cửu- người  Hoa có công khai phá Trấn
Hà Tiên, chinh phục Núi Bình San,viếng Chùa Phù Dung.
Đoàn tiếp tục hành trình tham quan biển  Mũi Nai, quý khách tự do
tắm biển và thưởng thức cà phê ở đồi Nai Vàng hoặc ngồi xe máng
trượt lên đỉnh Tà-Pang ngắm toàn cảnh Hà Tiên trầm mặc, hiền hòa,
xa xa là đảo Phú Quốc và đất nước Campuchia tươi đẹp.

18h00: Dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau đó, quý khách tự do khám phá chợ
đêm Hà Tiên. Nghỉ đêm tại khách sạn ở Hà Tiên.



NGÀY 2: HÀ TIÊN – RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - TP. HỒ CHÍ MINH (Ăn Sáng,
Trưa)
06h30: Quý khách làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm tại nhà hàng 
07h30: Khởi hành đi Trà Sư.
09h30: Đến Rừng tràm Trà Sư. Quý khách có thể thăm rừng tràm bằng cách trải

nghiệm “ Cầu tre vạn bước” được xác lập kỉ lục dài nhất Việt Nam hoặc cũng có thể
chọn hình thức thuê những chiếc tắc ráng (Chi phí tự túc) để len sâu vào rừng tràm Trà
Sư hòa mình vào cảnh vật 01 màu xanh của tràm, của bèo, xen lẫn với cánh đống sen.
Những loài chim quý hiếm bắt gặp trên đường đi giúp mỗi người chúng ta thêm tự hào
về thiên nhiên của Việt Nam. Ngoài ra Qúy khách cũng có thể Check- in tại khu vực bến
tàu được thiết kế theo hình tổ chim trên cao vô cùng độc lạ. 

12h00: Dùng cơm trưa tại Nhà hàng.
13h00: Xuất phát trở về TPHCM. Trên đường về Quý khách ghé Lai Vung ăn nhẹ (chi phí tự

túc), mua nem, trái cây Nam bộ về làm quà cho người thân.
20h00: Xe về đến TPHCM. Đưa Quý khách về đến điểm đón. Kết thúc chương trình tham quan
ấn tượng, chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong các chuyến đi sau.
Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trân có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh thực tế và điều kiện
thời tiết, nhưng số lượng các điểm tham quan không thay đổi.
“Nếu tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, tour sẽ dời sang lịch tiếp
theo khi đủ điều kiện khởi hành để đảm bảo các biện pháp phòng
chống lại sự lây lan của dịch theo hướng dẫn của bộ Y Tế và Chính
Phủ”

GIÁ TOUR CHI TIẾT

LỊCH KHỞI HÀNH TỐI THỨ 6 HÀNG TUẦN TRẺ EM 
(6 -> 10 tuổi)

GIÁ TOUR PHÒNG
3, 4 KHÁCH

1.390.000 VNĐ 60% NL

GIÁ TOUR BAO GỒM
Vận chuyển Xe đời mới máy lạnh 30- 45 chỗ, đón khách theo 

chương trình
Mỗi đợt tối thiểu 25 khách/ đoàn xe 30 chỗ. Trường 
hợp không đủ SLK thì được dời sang lịch khởi hành 
tiếp theo.

Lưu trú Khách sạn 2 sao: 3- 4 khách/phòng hoặc KS 
tương đương.

 Phòng đôi: Phụ thu 100.000 VNĐ/ khách 
(ngày thường), 200.000 vnđ/ khách ( Lễ)

 Phòng đơn:  Phụ thu 200.000 VNĐ/khách
(ngày thường), 400.000 VNĐ/ khách 
( Lễ ) 

Trường hợp có khách lẻ ghép, Hải Đăng sẽ 
ghép và quý khách không phải đóng phụ thu.
Trường hợp nếu muốn đăng ký 3,4,5 sao. Liên 
hệ Hải Đăng sẽ được sắp xếp.



Ăn uống Điểm tâm: 1 buổi  
 set Menu: 50.000 đ/suất (1tô bún, phở, hủ

tiếu + 1 ly nước ngọt, sữa, café)
Ăn chính: 3 buổi
 3 buổi: 120.000đ/suất

Vé tham quan Vé vào cổng:
 Thạch Động, Mũi Nai, Rừng Tràm 

Trà Sư
Bảo hiểm 50.000.000 đ/Người/trường hợp
Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến
Nước suối, khăn 
lạnh, nón

Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách
Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách
Nón du lịch: 1 nón HAIDANGTRAVEL/khách

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
Chi phí cá nhân Giặt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chương trình …..
Điểm tham quan Các điểm ngoài chương trình, xuồng đi tham 

quan Trà Sư.
Thuế VAT 10%

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM
Trẻ em dưới 5 tuổi Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí

ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn
chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải
mua ½ vé tour.

Từ 6-10 tuổi 60% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế
ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người
lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi, em
thứ 2 trở lên phải mua suất người lớn.

Trẻ em trên 10 
tuổi 

Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn

ĐIỂM ĐÓN
21h00: Đón khách tại Công ty Du lịch Hải Đăng, 367 Tân Sơn, Phường 15,
Quận Tân Bình 

21h30: Đón khách tại Trường Đại Học Hồng Bàng, 03 Hoàng Việt, Phường
4, Quận Tân Bình.

22h00: Đón khách tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch,
Phường Bến Nghé, Quận 1.

22h30: Đón khách tại Bến xe Miền Tây, Phường An Lạc, Quận Bình Tân.

GHI CHÚ

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình
vẫn không thay đổi.

 Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe
đã khởi hành hoặc hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như
‘hủy vé ngay ngày khởi hành’

 Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính),  nên



mang theo hành lý gọn nhẹ, không mang valy lớn. 
 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người

thân, khi đi phải mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 
 Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du

lịch.
 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh.
 Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa

rời, vui lòng mang theo tờ khai hải quan và visa khi đi tour.
 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và

Hải Đăng. Những thắc mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định
trong chương trình và phiếu thu để giải quyết.

QUY ĐỊNH MUA TOUR VÀ  HỦY TOUR
 Sau khi đăng ký, thanh toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100%

trước khởi hành 7 ngày. 
 Dời ngày khởi hành trước 10 ngày không mất phí, sau 8 ngày mất

20%. (Không tính ngày lễ và chủ nhật), chỉ được dời 1 lần.
 Sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour 
 Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 30% giá tour.

(Không tính ngày lễ và chủ nhật)
 Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour. (Không

tính ngày lễ và chủ nhật)
 Từ 3-5 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour. (Không tính

ngày lễ và chủ nhật)
 Từ 2 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour. (Không tính

ngày lễ và chủ nhật)
 Các quy định trên không áp dụng cho các dịp lễ và tết.
 Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành

mất 50% giá tour. Sau 15 ngày so với ngày khởi hành mất 100% giá
tour. (Không tính ngày chủ nhật.)

 Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến công ty nhận tiền trong vòng 2
tuần kể từ ngày đăng ký tour. Chúng tôi chỉ thanh toán trong thời gian 14
ngày nói trên. 
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, Hải Đăng Travel
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.

HÌNH THỨC THANH TOÁN
 Thanh toán bằng tiền mặt tại Trụ sở chính, chi nhánh của Hải Đăng 

Travel hoặc công ty hỗ trợ thu tận nơi (nếu khách có yêu cầu)
 Chuyển khoản qua số tài khoản

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
Tên tài khoản: DƯƠNG PHAN QUỐC VĂN 
Số Tài Khoản: 399168 Ngân Hàng ACB, Phòng Giao Dịch Nhiêu Lộc, 
TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tour Hà Tiên 2n2đ…. Ngày khởi hành:…, Tên khách:…, Số 
lượng:…



Sử dụng Voucher, cung cấp mã số Voucher, đóng thêm phụ thu (nếu có).
Quý khách giữ Voucher và nộp lại cho công ty.
 Thanh toán bằng thẻ Visa (thẻ từ, thẻ chip,…)

Thẻ giảm giá, thẻ ưu đãi xuất trình khi đăng ký tour.

HAIDANGTRAVEL - THẮP SÁNG
NIỀM TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẢI ĐĂNG –
HAIDANGTRAVEL

367 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

CẨM NANG DU - LỊCH HÀ TIÊN
1. Tổng quan:

Nhẹ nhàng, lãng mạn, tuyệt đẹp đó là những ngôn từ có thể dùng để
miêu tả về đất và người nơi đây. Nếu như miền bắc tự hào khi có Vịnh
Hạ Long một cảnh đẹp nổi tiếng trong và ngoài nước thì Đảo Bà Lụa
được ví như “Vịnh Hạ Long của phương nam” – một địa điểm đã làm
đắm say bao nhiêu vị du khách khó tính với 43 hòn đảo lớn nhỏ.
Đến với đảo Bà Lụa trong chuyến hành trình này bạn sẽ được tự tay
bắt những con

2. Các điểm du lịch có thể tham quan ngoài chương trình:
- Chùa Tam Bảo, Núi đá Dựng, Núi Pháo Đài, Nhà lưu niệm Đông

Hồ, Biển Muic Nai, Lăng Mạc Cửu, Chùa Phù Dung…
3. Quán ăn
- Buổi tối bạn có thể tản dọc theo những con đường tại Hà Tiên bằng xe

kéo với giá rẻ để khám phá Hà Tiên hay đi bộ để ngắm toàn cảnh
Đông Hồ diễm lệ đã từng được nhắc đến trong thơ ca của Mạc Thiên
Tích.

- Gần khách sạn có chợ đêm Hà Tiên: bán hải sản tươi: ốc cờ, ốc vú
nàng, ốc voi, ốc vá…

- Đặc sản ăn tại chợ: Ốc Giác, Cồi Biên Mai, Bánh Canh Chả Ghẹ, Gỏi cá
Trích, Bún cá Hà Tiên, Hủ tiếu hấp Hà Tiên, Cà xỉu, Bún Kèn…

- Hải sản khô: Cá, mực khô, đặc biệt là tôm khô…
- Quần áo hàng thái rất nhiều.
- Hải sản khô 565: Đường Trần Hào.
- Các quán nướng: Quán Nướng đường Nguyễn Trung Trực
- Bánh Khọt: đường Lý Tự Trọng
- Bò Bía: Đường Lý Thái Tổ , đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
4. Điểm vui chơi về đêm:
- Chợ đêm Trần Hầu nhiều đồ ăn và hàng quán, vị trí khá gần với chợ

rau củ quả và chợ cá của thị  xã hà tiên.  Ban ngày khá nhộn nhịp
nhưng về đêm có vẻ đẹp hơn. Nhiều món cơm, bún, bánh canh, hủ



tiếu... hải sản, các món nướng. Cho bạn nhiều sự chọn lựa! Có khu
chụp hình cũng đẹp vì sát với sông đổ ra biển.

5. Caffe
- Pum's Coffee: 47 Phương Thành, P. Bình San.
- Huyền Trang Cafe: Cách Mạng Tháng 8, Tô Châu
- 368 Cafe: 368 Quốc Lộ 80, Thuận Yến
- 4 Cafe: 4 Lâm Văn Quang, Bình San
6. Thuê xe máy:
- Liên hệ với lễ tân của khách sạn
7. Hãng Taxi:
- Mai Linh: 077.3 966 966
- Trang Ngọc Phát: 0773.95.95.95
8. Trang phục và giấy tờ:
- Giấy tờ tùy thân để khởi hành qua đảo cũng như làm thủ tục nhận

phòng khách sạn.
9. Các đặc sản có thể mua làm quà:
- Mắm cà xỉu giá từ 50.000vnđ – 100.000vnđ

- Tôm khô giá từ 300.000 – 700.000vnđ

- Tôm khô: 350.000 vnđ – 500.000vnđ

https://www.foody.vn/kien-giang/pum-s-coffee
https://www.foody.vn/kien-giang/4-cafe
https://www.foody.vn/kien-giang/368-cafe
https://www.foody.vn/kien-giang/huyen-trang-cafe
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