Tour code: ND2-2 & Thời gian: 2 Ngày 2 đêm & Phương tiện: Ô-tô)

Giá: 2.500.000 vnđ / khách “Homestay 4 khách / phòng” (Tặng Voucher 600.000đ / khách)
TƯ VẤN: 0283 868 8827 – 0919 623 535 – 0919 515 059 - 0913 805 227
ĐÊM 1: 26/03/2021: TP. HỒ CHÍ MINH – RẠCH GIÁ
(250Km: Xe Ôtô - Ngủ đêm trên xe)
23:00 Xe và HDV Cty DL Khám Phá Mới đón Quý khách tại Trường DMC, P.6, Quận 10. Khởi hành đi Rạch
Giá. Quý khách sẽ đi qua các cây cầu Dây văng “Mỹ Thuận – Cao Lãnh - Vàm Cống và chinh phục cung
đường cao tốc Cao Lãnh – Rạch Giá” và các địa danh nổi tiếng của “Lục tỉnh Miền tây”. HDV sẽ chia sẻ
thông tin thêm về hành trình Khám phá “21 Hòn đảo Thiên Đường”…

NGÀY 1: 27/03/2021: RẠCH GIÁ – HÒN LỚN NAM DU (Tàu cao tốc: Ăn Sáng / Trưa / BBQ)
06h00
08h45
11h00

Chiều
Tối
18h00

Quý khách dùng điểm tâm, Sau đó, làm thủ tục lên tàu cao tốc. Khởi hành đi Hòn Lớn Nam Du.
Sau 1 tiếng 45 phút lênh đênh trên vùng biển Tây, Đoàn đến cảng Nam Du, di chuyển về Khách sạn.
Quý khách dùng cơm trưa tại K/s. Sau đó, lên tàu Du lịch tham quan các Hòn như: Hòn Ngang, Hòn
Mấu, Hòn Hai Bờ Đập, tại đây quý khách sẽ tham gia câu Cá, bắt Nhum, và lặn ngắm những rạng San
hô đa sắc màu tuyệt đẹp. (Những chiến lợi phẩm vừa đánh bắt được chế biến ngay trên tàu). Tiếp tục tham
quan tắm biển tại Bãi Chướng, Bãi Nam, Bãi Đá Đen-Đá Trắng, ghé Hòn Dầu – Check-in “Cây dừa
nằm huyền thoại”…
Tàu du lịch đưa Quý khách trở về Hòn Lớn Nam Du, di chuyển về Khách sạn nghỉ ngơi.
Quý khách thưởng thức Tiệc BBQ với các món hải sản tươi sống đặc biệt là món Nhum - đây là một
loại hải sản không thể thiếu khi các bạn đến Hòn Lớn.
(Ngủ đêm tại K/s Hòn Nam Du)

NGÀY 2: NAM DU – SÀI GÒN
Sáng
07h00

Trưa
14h00
19h00

(Tàu cao tốc / 250Km - Ô tô: Ăn Sáng / Trưa)

Quý khách dậy sớm thưởng thức khí trời trong lành tại đảo, dùng bữa sáng mộc mạc tại địa phương.
Quý khách nhận xe máy (2 khách / xe) bắt đầu hành trình tham quan Khám phá Hòn Củ Trơn, Viếng
chùa bà Chúa Xứ, Chinh phục ngọn Hải Đăng Nam Du – là nơi quý khách có thể ngấm toàn cảnh
quần xã đảo Nam Du, ghi lại những kiểu hình đẹp…Tiếp tục di chuyển đến tham quan bãi Ngự, giếng
Ngự - nơi vua Gia Long từng đến vào thế kỷ XVIII, bãi Cây Mến tự do tắm biển và ghi lại những kiểu
hình tại bãi biển đẹp nhất Nam Du. Sau đó, trở về Khách sạn làm thr tục trả phòng, di chuyển ra cảng, lên
tàu cao tốc khởi hành đi Rạch Giá.
Quý khách về đến cảng Rạch Giá, lên xe Khởi hành trở về Sài Gòn, Đoàn dùng cơm trưa, trên đường về
dừng chân mua sắm đặc sản Miền Tây làm quà..
Đoàn đến Khu DTLS Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc – Đồng Tháp, làm lễ dâng hương…
Đoàn về đến TP. Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình, HDV thay mặt công ty gửi lời cám ơn, chia tay
đoàn và hẹn gặp lại!

Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhưng vẫn đảm
bảo tham quan đầy đủ các địa điểm trong chương trình.
GIÁ TOUR BAO GỒM:
Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, loại 29, 45 chỗ đưa đón tham quan suốt hành trình. (Tùy theo số lượng
khách, đăng ký thực tế và các đợt khởi hành điểm đón như sau:).
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✓ Tàu cao tốc khứ hồi Rạch Gíá  Nam Du  Rạch Giá. (Ngọc Thành / Superdong / Hòa Bình)
Lưu trú: Khách sạn tiêu chuẩn: Phòng 4 khách/phòng. (Home Stay)
Ăn uống: 02 bữa điểm tâm (Tô/Ly) + 2 bữa cơm + (01 bữa tiệc nướng hải sản tươi sống)
Phí Tham Quan theo chương trình:
✓ Các địa điểm ghi trong chương trình + Tàu du lịch + các dụng cu câu cá + lặn ngắm san hô + Xe máy
(2 Khách / xe) tham quan xã đảo Nam Du và Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm, nhiệt
tình, vui vẻ theo đoàn suốt chương trình.
Quà Tặng: - Nón Du Lịch Khám Phá Mới + Khăn lạnh + nước suối (1 khăn +1 chai 350ml/ngày).
Bảo Hiểm: - Bảo hiểm du lịch với mức 20.000.000 VND/người/ngày. (Cty CPBHQT AAA).
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM THUẾ GTGT:
✓ Phí tắm nước ngọt, thuê ghế dù, các dịch vụ vui chơi tại các bãi biển và chi phí khác.
✓ Các chi phí mua hải sản, điện thoại, giặt ủi, chi phí mua sắm cá nhân khác.
Lưu ý khi tham gia chương trình:
✓ Giờ tàu chạy phụ thuộc vào cảng vụ: Có thể thay đổi nhưng đảm bảo đầy đủ lịch trình tour.
✓ Hòn Sơn là hòn đảo còn khá hoang sơ, việc lưu trú còn khiêm tốn, nên việc nhận phòng có thể hơn
thời gian quy định!
✓ Quý khách cần mang theo thuốc đặc trị cá nhân theo chỉ định của Bác sĩ.
✓ Quý khách mang theo dụng cụ cá nhân cần thiết như: Bàn chải và kem đánh rang, khăn tắm, dép lào
và đồ dùng cá nhân khác.
✓ Khi quý khách di chuyển bằng phương tiện xe máy trên đảo – cố gắng hạn chế tối đa tốc đa, đi theo
đoàn và để ý đường để theo kịp đoàn.
✓ Quý khách mang theo hành lý gọn nhẹ và tư trang tự bảo quản trong quá trình tham quan.
✓ Quý khách nhớ mang theo CMND & Passport (có visa) đối với Kiều bào & ngoại quốc, trẻ em dưới
14 tuổi phải có giấy khai sinh, nếu đi kèm người thân, phải có giấy Ủy quyền có xác nhận của cơ
quan có thẩm quyền. (bản chính).
✓ Quý khách cần mang theo giày đi bộ, máy chụp hình-quay phim, kính mát, kính bơi, kem chống nắng
và các loại đồ dùng cá nhân thuốc men theo chỉ định khác…
THỰC ĐƠN THAM KHẢO THEO CHƯƠNG TRÌNH:
NGÀY 1: Ăn sáng: Hủ tiếu / bún chả cá / cơm sườn + Nước ngọt / Cà phê.
TRƯA NGÀY 1: HÒN LỚN
1. Lẩu chua cá biển.
2. Mực xào hành cần.
3. Sườn ram mặn.
4. Tôm chiên bột (chả cá chiên)
5. Rau xào tỏi.
6. Cơm trắng
7. Tráng miệng + trà đá

CHIỀU NGÀY 2: NAM DU
1. Ghẹ hấp (Khách / con)
2. Ốc các loại hấp sả.
3. Cơm chiên hải sản.
4. Rau xào tỏi.
5. Lẩu nhúng + rau + bún tươi.
6. Tráng miệng + trà đá

NGÀY 2: Hủ tiếu / bún chả cá / cơm sườn + Nước ngọt / Cà phê.
TRƯA NGÀY 2: Sáu Minh.
1. Lẩu lươn.
2. Gà xào sả ớt
3. Trứng chiên

4.
5.
6.
7.

Bò xào bông cải.
Rau luộc thập cẩm + kho quẹt
Cơm trắng
Tráng miệng + trà đá.
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