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Giá tour: 650.000 VNĐ ( Xe ghế ngã mềm): Thời gian: 1 ngày 1 đêm 
TƯ VẤN: 0283 868 8825 – 0919 623 535 – 0919 515 059 - 0913 805 227 

NGÀY 1: KHỞI HÀNH TOUR  CHÂU ĐÓC – NÚI CẤM – CHỢ TỊNH BIÊN ( Nghỉ đêm trên xe) 
22h00 Xe và Hướng dẫn viên Du Lịch Khám Phá Mới đón Quý khách tại điểm hẹn.  Khởi hành đi Châu Đốc 

NGÀY 2: MIẾU BÀ CHÚA XỨ - CHỢ TỊNH BIÊN – TP HỒ CHÍ MINH                 (Ăn Sáng / Trưa) 

04h00 Đến Châu Đốc, Quý khách dừng chân nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân sau đó viếng Miếu Bà Chúa Xứ nổi 

tiếng hiển linh, viếng Tây An Cổ Tự, Lăng Thoại Ngọc Hầu - Người có công khai mở đất An Giang 

07h30 Đoàn rời Châu Đốc đi Núi Cấm. Đến Núi Cấm, đoàn chinh phục Núi Cấm cáp treo hiện đại, viếng 

Chùa Vạn Linh, Chùa Phật Lớn, nơi có tượng phật Di Lạc cao 32m. (Quý khách tự túc cáp treo) 

Ngắm cảnh hồ Thủy Liêm, hoặc du khách có thể thuê xe chở đến tham quan các điểm như Vồ Thiên 

Tuế, động Thủy Liêm, vồ Bồ Hông, suối Thanh Long, di tích vua Gia Long, điện 13 tầng, hang Bác vật 

lang, hang Ông Thẻ hang Ông Hổ, điện Rau Tần… 

10h30 Đoàn rời Châu Đốc đi Chợ Tịnh Biên. Trên đường đi quý khách ngắm phong cảnh Bảy Núi, thưởng 

thức hương vị trái thốt nốt hái tại các điểm dừng chân. 

Quý khách dừng chân tham quan và mua sắm tại khu chợ cửa khẩu Tịnh Biên, nơi bày bán nhiều mặt 

hàng nhập khẩu từ Campuchia và Thái Lan với giá cả phải chăng, sau đó về TP.HCM. 

11h30 Trong phong cảnh thanh tịnh của rừng, suối, quý khách dùng một bữa trưa tại nhà hàng ngay khu vực 
chân cáp treo. 

13h00 Đoàn khởi hành về TP.HCM. 

Lưu ý:  
 Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết vá các vấn đề 

khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 
 Do chương trình tour khách lẻ ghép đoàn nên khi không đủ số lượng khách để khởi hành công ty sẽ hỗ 

trợ khách dời sang ngày khởi hành gần nhất hoặc hoàn lại phí tour như đã đặt cọc. 
 Thời gian trong chương trình tour là thời gian dự kiến, thực tế tour sẽ có chênh lệch (không nhiều) so 

với thời gian dự kiến. HDV sẽ báo trực tiếp cho Khách hàng trong thời gian thực hiện tour.  
GIÁ TOUR BAO GỒM: 
Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, máy lạnh, đưa đón theo chương trình. 
Ăn uống: 01 bữa sáng + 01 bữa chính (Ăn mặn) 
Hướng dẫn viên: nhiệt tình, phục vụ đoàn suốt tuyến 
Quà Tặng:  - Nón du lịch + Khăn lạnh + nước suối 
Bảo Hiểm: - Bảo hiểm du lịch (Mức bồi thường tối đa 10.000.000 vnđ/ khách) 
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GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 
 Thuế VAT 10% 
 Tiền Tips cho HDV và Tài xế 
 Vé cáp trao núi Cấm 
 Chi phí vui chơi, giải trí cá nhân và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 
ĐỐI VỚI TRẺ EM: 
 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 1 vé. 
 Trẻ em từ 06 – 09 tuổi mua 50% vé 
 Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo. Hai người lớn được kèm 01 trẻ em, trẻ em 

thứ 02 trở lên phải mua 50% vé. 
QUY ĐỊNH HỦY VÉ: 

Nếu quý khách huỷ vé  sau khi mua chịu chi phí: 30% giá vé. 
Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 05 ngày chịu chi phí 50% giá vé. 
Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 
Nếu đến ngày tour khởi hành, tình hình dịch bệnh tại địa phương diễn biến phức tạp hơn thì Công ty sẽ 
hoàn tiền lại cho  Khách hàng. 
Hoàn 100% tổng tiền tour khi tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp, tour không thể khởi hành 
(Hoàn trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo hủy tour) 

Lưu ý: Thông tin cần biết khi tham gia chương trình: 
 Quý khách mang theo hành lý gọn nhẹ và tư trang tự bảo quản trong quá trình tham quan. 
 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… 
 Giấy CMND / Giấy QCD / Hộ chiếu (passport) còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.  
 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ & BỔ ÍCH!! 

 


