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Thời gian: 3 ngày 2 đêm 

 Phương tiện:  Xe du lịch đời mới 

Khởi hành: theo yêu cầu 

CÁC ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN CÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

1. KHU DU LỊCH SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU 

2. BIỂN HỔ CỐC 

3. KHU DU LỊCH HỒNG HÀ 

4. CÁP TREO HỒ MÂY 

5. ĐẢO LONG SƠN 

6. TEAMBUILDING 

7. GALADINER 

 

NGÀY 01: TP.HỒ CHÍ MINH - SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU – HỒ CỐC – VŨNG 

TÀU ( ăn 3 bữa) 

Buổi sáng: 

05h30: Xe và Hướng dẫn viên Vietnam Tourist đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Bình 

Châu 
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07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại Long Thành. Tiếp tục lộ trình, trên xe quý khách nghe 

thuyết minh, tham gia các trò chơi vui nhộn: hát cho nhau nghe, thi hát karaoke có quà thưởng… 

09h00: Đoàn đến Bình Châu Tận hưởng cảm giác ấm áp dễ chịu khi ngâm chân trong hồ 

khoáng nóng 40oC - giúp lưu thông khí huyết, phục hồi sức khoẻ...  Luộc trứng ở giếng nước 

nóng 82oC, thú vị thưởng thức ngay món trứng luộc giữa thiên nhiên. 

Buổi trưa: 

12h30: Đoàn dùng cơm trưa. Sau đó tiếp tục hành trình đi Biển Hồ Cốc. Đến KDL Hồng Hà, 

dùng cơm trưa, nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

15h30: Quý khách về Vũng Tàu, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

18h00: Dùng cơm tối cùng người thân bên ánh hoàng hôn. 

Buổi tối: 

Quý khách tự do khám phá Vũng Tàu về đêm. Nghỉ đêm tại KDL. 

NGÀY 02: VŨNG TÀU - CÁP TREO NÚI LỚN – NÚI NHỎ - TEAMBUILDING – 

GALADINER ( Ăn 3 bữa) 

Buổi sáng: 

07h00: Qúy khách Dùng điểm tâm. 

08h00: Xe đưa quý khách đi xuống chân núi lớn đi cáp treo lên núi (Đòan thư giãn và chụp hình 

trên cáp treo) – Đây là hệ thống cáp treo đầu tiên ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Quý khách đi cáp treo sẽ 

được ngắm thành phố biển từ trên cao xuống biển, núi rừng, hoa anh Đào, rừng cây và khu bạch 

dinh, bãi dâu bãi trước. 

Buổi trưa: 

11h30: Xe đưa quý khách đi dùng cơm trưa. Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. 
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Buổi chiều: 

15h00: Quý khách tập trung ra bãi biển tham gia các chương trình Teambuilding 

16h30: Kết thúc chương trình quý khách tự do tắm biển 

Buổi tối: 

19h00: Đoàn dùng bữa tối. Sau đó quý khách tự do dạo phố về đêm. 

NGÀY 03: VŨNG TÀU – ĐẢO LONG SƠN – TP. HỒ CHÍ MINH ( Ăn 2 bữa) 

Buổi sáng: 

07h00: Dùng điểm tâm sáng buffet. Tự do tắm biển. 

09h00: Trả phòng khách sạn về lại Bà Rịa, trên đường về ghé tham quan mua sắm đặc sản tại 

Trung tâm thương mại Bà Rịa. Đoàn tiếp tục đi đến Long Sơn, du khách còn được chiêm 

ngưỡng Nhà Lớn Long Sơn – một di tích kiến trúc quốc gia được Bộ Văn hóa – Thông tin công 

nhận từ năm 1991. Đó là một quần thể kiến trúc uy nghi gồm ba phần là khu đền thờ; một khu 

quần thể các di tích nhà Long Sơn hội, trường học, chợ, nhà mát, nhà bảo tồn, các dãy phố và 

lăng mộ của ông Trần – người sáng lập ra Nhà Lớn, tiếp tục quý khách thưởng thức hải sản tại 

đây. 

Buổi trưa: 

11h30: Dùng bữa trưa hải sản trên bè tại Bè Hào Đực Nhỏ - Đảo Long Sơn. 

13h30: Khởi hành về lại Tp. Hồ Chí Minh. Tiếp tục lộ trình về đến Bò Sữa Long Thành quý 

khách dừng chân nghỉ ngơi. Tiếp tục về Tp. Hồ Chí Minh. 

18h00: Đoàn về đến Tp. Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Vietnam Tourist chia 

tay quý khách hẹn ngày gặp lại. Kết thúc chuyến tham quan! 

GIÁ TOUR 

Resort 2 sao: 1.890.000 vnđ/người 
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Resort 3 sao: 2.290.000 vnđ/người 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển:   xe 30 – 45 chỗ đời mới, ti vi, băng đôi, ghế bật, máy lạnh.  Đạt chuẩn du 

lịch. 

2. Resort/Khách sạn:  Tiêu chuẩn từ 5 Sao. Tiện nghi trong phòng: máy lạnh, ti vi truyền 

hình cáp, điện thoại, hệ thống nước nóng, bồn tắm . . . vệ sinh khép kín. Hồ bơi cho 

người lớn và cho trẻ em nếu ở khu resort. Phòng từ: 2 – 3 – 4 khách. 

3. Ăn uống: 

* Ăn sáng: 1 bữa tô + ly và 2 bữa Buffet tại nhà hàng khách sạn. (nếu ở khách sạn 3 sao) 

* 5 bữa ăn chính gồm 6 – 7 món ngon, hợp vệ sinh. 

* Thực đơn ăn chính 120.000/xuất   

4. Hướng dẫn viên: 

* Đoàn có hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ ăn, nghỉ, tham quan cho Quý khách. 

* Hoạt náo viên tổ chức các trò chơi vận động tập thể, sinh hoạt , ca hát. 

5. Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch Bảo Minh trọn gói, mức bồi thường tối đa 

20.000.000đ/Trường hợp.  Thuốc Y tế thông thường. 

6. Quà tặng: Mỗi vị khách trên đường đi được phục vụ nón du lịch, khăn lạnh, 02 chai 

nước tinh khiết 0.5l / ngày / người + quà tặng trò chơi trên xe. 

7. Tham quan: Được lo vé vào các điểm tham quan theo chương trình 

8. Chương trình team building + lửa trại 

9. Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
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- Chi phí cá nhân:  Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm tham 

quan. 

- Điểm tham quan:  Điểm tham quan ngoài chương trình 

- Thuế VAT 10%: Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham 

quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải 

mua ½ vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Từ 5-10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung 

với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 trở lên 

phải mua suất người lớn. 

- Trẻ em 11 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

GHI CHÚ 

 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. 
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 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! 

 


