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Tour con đường di sản

HỘI AN – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN
Mã tour: VN-HA-CLC-HA
Tuyến tour: HỘI AN – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN (1 Ngày/ 0 Đêm)
Hành trình
HỘI AN – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN
07h30: Xe và hướng dẫn của Huetourist đón khách tại Hội An đưa về bến
thuyền Cửa Đại. 08h30: Tàu khởi hành đi Cù Lao Chàm. Du khách đến
với Cù Lao Chàm sẽ được trải qua những giờ phút thú vị, bồng bềnh trên
sông nước, qua những xóm chài dọc theo sông Thu Bồn đến biển Cửa Đại
và Cù Lao Chàm ẩn hiện phía xa xa với một vẻ đẹp huyền ảo. 09h30:
Đến Cù Lao Chàm, đoàn tham quan khu bảo tồn biển, khu dân cư Bãi
Làng, âu thuyền, chùa Hải Tạng, chợ Tân Hiệp và tham gia phiên chợ
quê trên hải đảo. 10h30: Lặn ngắm san hô và sinh vật biển. 11h30: Ăn
trưa với các món hải sản. Nghỉ ngơi. 15h00: Trả khách tại Hội An. Hướng
dẫn viên tour con đường di sản chia tay quý khách. Kết thúc chương
trình./.
Giá: 690 000vnđ/ kháchVNĐ/người
Bao gồm
- Xe du lịch đón và trả khách
- Thuyền cao tốc
- Hướng dẫn viên tiếng việt tại điểm
- Các dịch vụ và dụng cụ lặng biển
- Ăn trưa
- Nước suối
- Bảo hiểm du lịch
Không bao gồm
- Chi phí cá nhân
Ghi chú
Chính sách giá tour trẻ em:
- Trẻ em dưới 5 tuổi: Được miễn phí. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em
dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ giá tour.
- Trẻ em từ 6 -11 tuổi, được giảm 30% chi phí tour
- Trẻ em trên 11 tuổi được tính theo giá của người lớn.
Lưu ý khi đăng mua tour:
- Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, năm sinh,
giới tính, quốc tịch...
- Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế của
Khách hàng và thời tiết tại địa
điểm đến nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan có trong chương trình
(nếu cắt bớt có sự đồng ý của Khách hàng)
Điều kiện hủy tour:
- Trước 4 ngày khởi hành:
Không mất phí
- Trước 2 ngày khởi hành:
50% giá tour
- Ngay trong ngày khởi hành: 100% giá tour
1

http://tourconduongdisan.com

Tour con đường di sản

2/2

19-05-2019

Bản quyền © 2013 HueTourist VietNam.

-2-

Printed @ 19-05-2019 13:05

