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FLORIDA – BAHAMAS

NGÀY 01: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – MIAMI (ĂN TRÊN MÁY BAY)

04:00 Xe và hướng dẫn viên Travel Town đón quý khách tại điểm hẹn, đưa ra sân bay Tân Sơn

Nhất làm thủ tục

05:00 Chuyến bay UA116 cất cánh đưa quý khách đến New York Newark lúc 14:05

18:25 Nối chuyến bay UA1684 đến Miami

21:34 Đến sân bay quốc tế Miami xe đưa quý khách về nhận phòng tại khách sạn và nghỉ ngơi.

NGÀY 02: MIAMI (ĂN BA BỮA)

07:30 Quý khách ăn sáng tại khách sạn

08:00 Xe và HDV đưa đoàn  đi tham quan các địa điểm:

- Bờ biển nối tiếng nhất Miami - South Beach

- Khu mua sắm Coconut Grove với các thương hiệu thời trang nổi tiếng

11:30 Xe và HDV đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng.

13:30 Đoàn khởi hành đi tham quan các cơ sở sản xuất xì gà Cu Ba nổi tiếng với các phương

pháp thủ công se quấn thuốc bằng tay của các nghệ nhân .

15:30 Xe đưa đoàn ra cảng, làm thủ tục lên thuyền, khám phá con thuyền 5 sao sang trọng.

16:30 Thuyền rời cảng Miami đến đảo Cococay. Quý khách ăn tối trên thuyền.
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NGÀY 03: COCOCAY, BAHAMAS (ĂN 24/24  TRÊN THUYỀN)

08:00 thuyền dừng trên hòn đảo hoang sơ Cococay.

Tại đây quý khách sẽ có nhiều lựa chọn để trải nghiệm cho chuyến h ành trình khám phá của

mình trên hòn đảo, thông qua những chương trình hấp dẫn như:

09:30 – 10:20  Quý khách tham gia chương trình lướt sóng cùng

cano quanh hòn đảo Berry xinh đẹp (Giá vé: 1.890.000 VND)

Ghi chú: Giá vé trẻ em = Giá vé người lớn

10:30 – 11:30 Quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh của đảo

Cococay từ độ cao hơn 12.000m với hành trình trên không trung

bằng dù. (Giá vé: 1.690.000 VND)

Ghi chú: Giá vé trẻ em = Giá vé người lớn

Quý khách tự túc dùng cơm trưa trên đảo

12:30 – 15:30 Quý khách tham gia tour kết hợp bao gồm: lặn dưới

đáy biển, tham quan công viên nước và trượt trên bóng hơi (Giá vé:

1.090.000 VND)

Ghi chú: Giá vé trẻ em = Giá vé người lớn

16:00 quý khách tập trung ra xe về lại thuyền

17:00 thuyền rời Cococay đến Nassau.
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NGÀY 04: NASSAU, BAHAMAS (ĂN 24/24 TR ÊN THUYỀN)

08:00 thuyền cập bến Nassau. Xe đón quý khách đi tham quan:

09:30 – 13:30 Quý khách sẽ được tham quan tour kết hợp xem

những màn trình diễn của cá heo và khám phá khu resort nổi tiếng

Atlantis. Quý khách tự túc dùng cơm trưa tại Atlantis (Việc mua

bán tại Atlantis sẽ thông qua thẻ tín dụng: Visa, MasterCard và

American Express). (Giá vé: 3.799.000 VND)

Ghi chú: Giá vé trẻ em = Giá vé người lớn

14:00 – 16:00 City tour: Hướng dẫn viên sẽ đưa quý khách đi tham

quan thành phố Nassau với những địa điểm:

Bay street: Tâm điểm du lịch của trung tâm th ành phố Bahamas,

nơi đây tập trung rất nhiều cửa hàng mua sắm

The Queen Staircase: Được xây dựng theo hình đồi dốc bởi các nô

lệ khổ sai vào những năm cuối 1700

Fort Fincaslte: Được xây dựng vào năm 1973

Giá vé: Người lớn 829.000 VND

Trẻ em      629.000 VND

16:15 xe đưa quý khách về lại thuyền.

17:00 Du thuyền khởi hành về Miami

NGÀY 05: MIAMI – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĂN BA BỮA)

07:00 Thuyền cập bến Miami, quý khách ăn sáng tr ên tàu và làm thủ tục check out.

08:00 Xe đón đoàn ra sân bay, làm thủ tục đáp chuyến bay về lại thành phố Hồ Chi Minh.
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NGÀY 06: THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

Quý khách về đến sân bay Tân Sơn Nhất, xe đón đoàn về lại điểm hẹn, kết thúc hành trình và

hẹn gặp lại quý khách.

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần từ 01/08/2013 đến 26/12/2013

Giá tour:

Thời gian Người lớn Trẻ em (Trẻ từ 2 đến 12 tuổi) Trẻ nhỏ

01/08/2013 77.990.000 vnd/ khách 62.990.000 vnd/ khách

08/08/2013 76.890.000 vnd/ khách 60.890.000 vnd/ khách

15/08/2013 74.990.000 vnd/ khách 59.990.000 vnd/ khách

22/08/2013 73.990.000 vnd/ khách 58.990.000 vnd/ khách

29/08/2013 72.990.000 vnd/ khách 57.990.000 vnd/ khách

Không áp dụng

Giá vé đã bao gồm:

- Vé máy bay khứ hồi TPHCM – MIAMI – TPHCM

- Xe vận chuyển theo chương trình

- Khách sạn tiêu chuẩn 2 người/ phòng

- Ăn theo chương trình

- Vé lên thuyền và tham gia các trò chơi khi thuyền cập bến

- Visa nhập cảnh Mỹ

- Bảo hiểm du lịch

Giá vé không bao gồm:

- Chi phí cá nhân (Tiền điện thoại, giặt ủi, chụp ảnh,...)

- Nước uống
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- Phụ thu phòng đơn (nếu quý khách có yêu cầu)

- Visa tái nhập cảnh Việt Nam (đối với khách n ước ngoài 55 usd/khách)

- Chi phí không đề cập trong mục bao gồm .

- Bồi dưỡng HDV & lái xe (mức đề nghị 10 USD / khách / ngày)

Ghi chú:

- Quý khách có thể nâng lên loại phòng khách sạn và phòng trên du thuyền (Giá sẽ thay đổi

khi nâng)

- Đối với các trò chơi trong tour, quý khách có thể tự mua vé tại các quầy trên thuyền cho

những lựa chọn của quý khách mà không phải theo hoàn toàn chương trình.

- Xe và HDV chỉ đón quý khách khi vừa xuống du thuyền, tr ường hợp quý khách tham gia

2 hoặc 3 trò chơi tại các địa điểm khác nhau sẽ phải tự túc đi taxi kể từ sau địa điểm 1.

- Quý khách sẽ được cung cấp chương trình chi tiết khi check in trên du thuyền.

Thông tin liên hệ

Ms. PHAN THỊ THÚY HẰNG – Vice Director

Add: Unit 1901, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Sreet,

Ben Nghe Ward, District 1, Viet Nam.

Email: info@traveltown-vn.com

Cellphone: 0908.115.906

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !
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