CÔN ĐẢO
Câu cá – Tắm Biển – lặn ngắm san hô
VẺ ĐẸP
 Thời gian: Sáng đi chiều về

HOANG SƠ

Sáng đi trưa về :
7h00-7h30: Xe và HDV du lịch Công ty DL Biển Đảo đón du khách tại khách sạn, đoàn khởi
hành ra Bến Đầm bắt đầu hành trình trở thành một ngư dân thật sự, trên đường đi đoàn
ghé thăm viếng Miếu Năm Cô (Miếu Bà Ngũ Hành) cầu nguyện những điều bình an,
làm ăn phát đạt và may mắn cho gia đình. Đến cảng Bến Đầm quý khách lên thuyền
thưởng ngoạn cảnh đẹp của Vịnh Bến Đầm với các Hòn Bà, Hòn Trọc, Hòn Tre Lớn,
Hòn Tre Nhỏ…. Quý khách tự do chụp những tấm hình đẹp để lưu niệm. Đoàn dừng
chân tại Hòn Bà hoặc Hòn Trọc, nơi đây hội tụ các dải san hô với mật độ cao cùng
các loại cá biển đẹp tung tăng bơi lội dưới rạn san hô muôn màu. Quý khách khám phá
thế giới đại dương kỳ thú với hoạt động lặn ngắm san hô vừa câu cá, xem cách thức ăn
mồi của các loại cá khác nhau như một trải nghiệm sống giữa biển khơi. Quý khách
thưởng thức chiến lợi phẩm của mình tại tàu (nướng hoặc luộc).
Trưa: Đoàn khởi hành về trung tâm thị trấn. Kết thúc hành trình. Chia tạy, hẹn gặp lại quý khách
lần sau.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 439.000 VNĐ/KHÁCH (CHƯA VAT).
TOUR BAO GỒM:
 Tàu đi câu cá, ngắm san hô.
 Dụng cụ câu cá, kính lặn, ống thở, áo phao phục vụ chương trình tour.
 Hướng dẫn viên phục vụ cho đoàn.
 Quà tặng: Khăn lạnh, nước suối (01 khăn, 01 chai/ngày).
 Bảo hiểm du lịch trọn gói, tối đa 20.000.000đ/ trường hợp.
KHÔNG BAO GỒM:
 Thuế VAT. (Quý khách cần xuất hoá đơn vui lòng báo trước ngày khởi hành hoặc sau khi
chương trình du lịch kết thúc trong vòng 3 ngày).
 Tiền tiếp tài công và HDV.
GIÁ VÉ TRẺ EM:
 Trẻ em từ 06 tuổi trở lên mua 1 vé.
 Trẻ em từ dưới 05 tuổi trở xuống miễn phí, gia đình tự lo cho bé.
(Nhưng 02 người lớn chỉ kèm theo 01 trẻ em, nếu từ 02 trẻ em trở lên phải đóng 75% vé).
LƯU Ý:
 Đề nghị quý khách mang theo giấy tờ tùy thân và hành lý gọn gàng.
 Giá tour sẽ thay đổi khi số lượng khách thay đổi.
 Chương trình có thể thay đổi thứ tự các điểm tham quan cho phù hợp với tình hình thực
tế nhưng vẫn đảm bảo đủ các điểm tham quan.
ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR :
• Quý khách đăng ký tour trước ngày khởi hành tối thiểu 15 ngày.
• Ngay khi đăng ký, Quý khách vui lòng tạm ứng 50% giá tour. Hủy tour ngay sau khi
đăng ký chịu phí 30%.
• Thay đổi lịch hoă ăc huỷ tour từ 6 - 9 ngày, chịu phí 50%.
• Thay đổi lịch hoă ăc huỷ tour từ 4 - 6 ngày, chịu phí 75%.
• Thay đổi lịch hoă ăc huỷ tour từ 2 - 4 ngày, chịu phí 90%.
• Thay đổi lịch hoă ăc huỷ tour từ 01 ngày, chịu phí 100%.

• Lưu ý trường hợp chương trình tour có phương tiện vận chuyển là tàu hỏa, tàu lửa, cao
tốc, máy bay,…Khi Quý khách thay đổi lịch hoặc hủy tour sẽ chịu 100% phí dịch vụ vận
chuyển
KHỞI HÀNH : HÀNG NGÀY
ISLAND SEA TRAVEL - ENJOY YOUR TRIPS ENJOY YOUR LIFE


