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Thời gian:  1 Ngày  

Phương tiện: Xe giường nằm 

Khởi hành: Tối thứ 7 hàng tuần 

 

 

ĐÊM 1: TP. HỒ CHÍ MINH – TÁNH LINH 

22h00: Xe và hướng dẫn viên Vietnam Tourist đón quý khách đi tour hành hương Đực Mẹ 

TàPao tại điểm hẹn. Sau đó, khởi hành đi Tánh Linh. Quý khách cùng HDV tìm hiểu các 

phong tục tập quán, những địa danh mà đoàn đi qua. Tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn, 

đố vui có thưởng. Nghỉ đêm trên xe. 

Các điểm đón khách: 

Địa điểm 1: Văn phòng VIETNAM TOURIST - Số 12, Bàu Cát 8, P.11, Quận Tân 

Bình (Lúc 22h00). 

Địa điểm 2: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 6, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 (22h30) 

NGÀY 01 : ĐỨC MẸ TÀ PAO – NHÀ THỜ ĐỨC MẸ NÚI CÚI - HỒ CHÍ MINH ( Ăn 

trưa) 

04h00: Qúy khách đến Tánh Linh, Qúy khách nghỉ ngơi sau đó bắt đầu chương trình hành 

hương khấn với Đức Mẹ Tàpao tại quảng trường Mẹ Tàpao.  

07h00: Thánh lễ hành hương kính Đức Mẹ tại quảng trường do Đức Gíam Mục Giuse Vũ 

Duy Thống chủ tế, sau thánh lễ Quý khách tự do tham quan, ăn sáng (chi phí tự túc).  

10h00: Xe đưa quý khách đi dùng cơm trưa 

 (Qúy khách tự túc vé vào cổng) 

11h00: Qúy khách lên xe về lại Tp.HCM.  
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13h00: Qúy khách ghé trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi giáo phận Xuân Lộc tọa lạc 

tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, được khởi công xây dựng vào ngày 

18.9.2015, hiện có tổng diện tích gần 100 hecta, nằm trên một ngọn núi cao 176m cạnh lòng 

hồ Trị An. Tại đây quý khách có thể ngắm toàn cảnh Hồ Trị An. 

16h00: Qúy khách lên xe, tiếp tục về TP.HCM 

 20h00: Quý khách về đến Thành phố Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết 

thúc chuyến tham quan. 

Hướng dẫn viên Vietnam Tourist thay mặt công ty gửi lời chia tay đến quý khách, hẹn gặp 

lại quý khách trong chuyến đi sau! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ! 

--o0o— 

GIÁ TOUR 

- Xe giường nằm: 550.000đ/người 

CHI PHÍ TOUR BAO GỒM 

1. Xe du lịch đưa đón tận nơi 

2. Ăn các bữa theo chương trình: 1 bữa chính ( 100.000đ/suất), các món ăn phong  phú và đa 

dạng mang đậm chất thuần túy địa phương. 

3.  Nước uống đóng chai 1chai/người/ngày, khăn lạnh. 

4. Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm phục vụ thuyết minh suốt tuyến. 

5. Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường cao nhất 30.000.000 đ/vụ. 

6. Tặng mỗi khách nón du lịch  

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

1. Chi phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình 

2. Thuế V.A.T 10% (Nếu quý khách xuất Hóa đơn VAT) 

3. Chi phí cá nhân khác. 

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM 

1. Trẻ em từ 5 tuổi trở lên mua 01 vé. 

2. Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn phí. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em 

đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 70% vé. 

 

GHI CHÚ 
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 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

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

đổi. 

 Quý 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’ 

 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. 

 Quý 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, năm sinh, SCMND, ngày 

cấp, nơi cấp. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những 

thắc mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để 

giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá 

vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 
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