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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Vũng Tàu - Bình Châu Hồ Cốc 3 ngày 2 đêm
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Mã Tour: TN-2263 - Khởi hành: Hằng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Bình Châu Hồ Cốc: Rời xa ồn ào phố thị, cùng Du Lịch Nắng Mới trải nghiệm tour du lịch
Bình Châu Hồ Cốc 3 ngày 2 đêm hoặc 2 ngày 1 đêm đầy thú vị. Thay đổi hơn chút xíu trong địa điểm vui
chơi, không đơn thuần là tắm biển, thưởng thức hải sản mà khi nói đến du lịch biển đảo hay du lịch
teambuilding là Quý khách có thể nghĩ ngay đến tour du lịch Vũng Tàu, đến bãi Sau Thùy Vân. Hãy đổi mới
không khí, đến với Bình Châu Hồ Cốc, ngoài nghi dưỡng, quý khách còn có thêm chương trình ngâm
khoáng nóng tại khu vực có suối khoáng nóng tự nhiên, trải nghiệm luộc trứng gà không cần lửa,.... rất
nhiều điều thú vị đang chờ đợi quý khách. Nhanh tay đăng kí tour du lịch Bình Châu Hồ Cốc qua hotline để
nhận nhiều phần quà hấp dẫn nhé. Xin cảm ơn Quý khách !

NGÀY 01 TP HCM - KHOÁNG NÓNG THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU RESORT.

Dùng bữa (Sáng,trưa,tối)

07:00 Xe du lịch đi Vũng Tàu sẽ đón quý khách tại 105A Yersin, Quận 1 đi Khoáng Nóng Thiên Nhiên Bình
Châu Resort.

Trên đường đi, xe sẽ ghé trạm dừng chân để quý khách dùng điểm tâm sáng (chi phí tự túc).

09:30 Tới Khoáng Nóng Thiên Nhiên Bình Châu Resort.

Quý khách tự do sử dụng dịch vụ: ngâm chân, tắm khoáng, luộc trứng, … 

(Trường hợp có phòng trống sẽ sắp xếp cho khách nhận phòng sớm).
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11:00 Dùng bữa trưa tại Nhà hàng Hoa Rừng.

14:00 Nhận phòng, nghỉ ngơi.

Quý Khách tự do trải nghiệm các dịch vụ tại Khoáng Nóng Thiên Nhiên Bình Châu Resort: ngâm chân nước
khoáng nóng, tắm khoáng nóng.

18:00 Dùng cơm tối tại Nhà hàng Hoa Rừng.

Tự do, nghỉ ngơi  sử dụng dịch vụ: ngâm chân, tắm khoáng, luộc trứng, …

NGÀY 02 KHOÁNG NÓNG THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU RESORT – BIỂN HỒ CÓC RESORT.

Dùng bữa (sáng, trưa, tối)

06:30 Dùng điểm tâm sáng tại Nhà hàng Hoa Rừng.

09:00 Check out Khoáng Nóng Thiên Nhiên Bình Châu Resort, xe đón Quý khách sang Biển Hồ Cóc Resort.

10:00 Tự do sử dụng dịch vụ tắm biển.

Sử dụng bể bơi nước biển và nước ngọt, ghế thư giãn trên bãi biển.
Chèo thuyền Kayak thư giãn trên nhánh sông tĩnh lặng.

11:00 Dùng bữa trưa tại Nhà hàng Phụng Các.

14:00 Nhận phòng, nghỉ ngơi.

Quý khách tự do nghỉ ngơi, sử dụng dịch vụ tại Biển Hồ Cóc Resort.

18:00 Dùng cơm tối tại Nhà hàng Phụng Các.

Quý khách tự do nghỉ ngơi, sử dụng dịch vụ tại Biển Hồ Cóc Resort.

NGÀY 03 BIỂN HỒ CÓC RESORT – TP.HCM.

Dùng bữa (Sáng, trưa)

6:30 – 8:30 Dùng điểm tâm sáng tại Nhà hàng Phụng Các .

Quý Khách tự do sử dụng dịch vụ vụ tại Biển Hồ Cóc Resort.

Sử dụng bể bơi nước biển và nước ngọt, ghế thư giãn trên bãi biển.
Chèo thuyền Kayak thư giãn trên nhánh sông tĩnh lặng.

11:00 Dùng bữa trưa tại Nhà hàng Phụng Các.

12:00 Check out Biển Hồ Cóc Resort.

13:30 Xe đón khách di chuyển về lại TP.HCM.

Đến điểm 105A Yersin, Quận 1, chia tay và Hẹn gặp lại Quý khách./.

Nơi được xem là khu nghĩ dưỡng yên tĩnh bậc nhất khu vực Miền Nam với hệ thống rừng xanh được bảo tồn
tại vườn quốc gia Bình Châu-Hồ Cốc. Những bãi biển trong xanh, những bãi cát dài dưới những làn sóng
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trắng xóa vỗ vào bờ tạo cảm giác thư thả, thoải mái và những mệt mỏi như tan biến sau những ngày làm
việc mệt mỏi, nếu quý khách đang ở Vũng Tàu có thể thuê xe du lịch tại Vũng Tàu và cùng Du Lịch Nắng
Mới tham gia chương trình tour teambuilding Hồ Cốc và nhiều hoạt động nghĩ dưỡng thú vị trong chương
trình tour du lịch Vũng Tàu giá rẻ.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Phương Tiện

Resort Biển Hồ Cốc 4 sao 2,380,000 VND 65% Xe Máy Lạnh Đời Mới

Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng từ CN - Thứ 6 (không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết) và áp dụng cho 2
người trở lên.

Ngày cuối tuần phụ thu 30%.

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Giá trọn gói bao gồm:

- 02 đêm nghỉ phòng tại Biển Hồ Cóc Resort 4 sao (phòng Deluxe)

- 02 bữa ăn sáng và 05 bữa ăn chính tại Nhà hàng

- Thuê xe du lịch 29 chỗ, phục vụ đưa đón và tham quan theo chương trình

- Dịch vụ ngâm chân & tắm hồ khoáng nóng tại Khoáng Nóng Thiên Nhiên Bình Châu Resort

- 02 quả trứng gà/khách; Chèo xuồng Kayak.

- Giá trọn gói đã bao gồm 5% phí phục vụ

- Quà tặng: Nón du lịch.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Ăn uống, tham quan, vận chuyển ngoài chương trình.
- Phụ phí người nước ngoài.
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- Thuế giá trị gia tăng (VAT).

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé tour.
- Trẻ em từ 05 đến 11 tuổi mua ½ vé tour.
- Trẻ em dưới 5 tuối - Miễn phí (Gia đình tự lo cho bé), ngủ cùng bố mẹ.
(Tiêu chuẩn ½ vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi xe và ngủ ghép chung với gia đình).

QUY ĐỊNH THANH TOÁN:

- Quý Khách đặt cọc 50% tổng giá trị tour/khách ngay khi đăng ký tour.
- Đối với tour sử dụng dịch vụ vé máy bay (Thanh toán 100% giá trị tiền vé).
- Vé sẽ xuất ngay sau khi quý khách đăng ký.
- Sau khi xuất vé quý khách hủy tour, tiền vé máy bay sẽ bị phạt theo quy định của hàng không Việt Nam.
- Thanh toán tổng số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 05 ngày.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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