CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP
KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP 5 SAO
- Thời gian: 3 ngày 2 đêm
- Khởi hành: Ngày 24/11/2020; 15/12/2020
Ngày 01: Tp.HỒ CHÍ MINH – HỒ TRÀM
6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Hồ Tràm, đến Long Thành dùng
điểm tâm sáng. Tiếp tục hành trình đến Long Sơn tham quan công trình kiến trúc độc đáo hơn 100
năm tuổi – Nhà Lớn Long Sơn; Tịnh xá Linh Quang – chùa Hòn Một. Đoàn đến Bình Châu ăn
trƣa. 14h00 nhận phòng The Grand Ho Tram Strip - khu nghỉ dưỡng phức hợp đạt tiêu chuẩn 5
sao cực kỳ sang trọng, nghỉ trƣa.
Buổi chiều: Đoàn tự do t m i n t m hồ ơi tại khách sạn t n hư ng các dịch v - ti n nghi
cao c p và sang trọng tại The Grand Hồ Tràm Strip.
18h00: Xe đƣa đoàn đi ăn tối, về Resort nghỉ đêm.
Ngày 02: HỒ TRÀM – SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU
Buổi sáng: Ăn sáng buffet tại khách sạn, Tự do t m i n t m hồ ơi tại khách sạn Sử dụng các
dịch vụ miễn phí tại The Grand Hồ Tràm: Trải nghiệm và giải trí tại sân golf mini Putt-Putt; Phòng
tập thể thao; Xem phim 3D; Khu thể thao ngoài trời THE GRAND CENTRAL PARK; trải nghiệm
đƣờng trƣợt nƣớc Dragon Slide; Khu mua sắm The Grand Premium Outlet…. Quý khách có thể
tham gia các loại hình giải trí, trò chơi có thƣởng tại casino lớn nhất Việt Nam (chỉ áp dụng với
khách có quốc tịch nƣớc ngoài). Ăn trƣa.
Buổi chiều: Xe đƣa đoàn vào Khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu tham quan khu Công
Viên Rừng Minera Forest với Đường mưa nhi t đới Rain Forest S thú mini Petting Zone
Cánh đồng hoa Blossom Zone. Tiếp t c tham quan Khu luộc trứng. Hoặc Đoàn tự do sử
d ng dịch v t m khoáng Onsen ki u Nh t t m ùn v t lý trị li u (chi phí tự túc). Ăn tối. Nghỉ
đêm tại Resort.
Ngày 03: HỒ TRÀM – Tp.HỒ CHÍ MINH
Buổi sáng: Dùng điểm tâm buffet tại Resort, Tự do t m i n t m hồ ơi tại khách sạn t n
hư ng các dịch v - ti n nghi cao c p và sang trọng tại The Grand Hồ Tràm Strip. Quý khách
có thể tham gia các loại hình giải trí, trò chơi có thƣởng tại casino lớn nhất Việt Nam (chỉ áp dụng
với khách có quốc tịch nƣớc ngoài).
11h30: Trả phòng, khởi hành về Bà Rịa dùng cơm trƣa. Tiếp tục hành trình về Tp.Hồ Chí Minh, ghé
trại bò sữa Long Thành nghỉ chân. 17h00: Đoàn về đến Tp.HCM, kết thúc chuyến đi.
(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan)

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 3.450.000VNĐ/khách
Giá tour ao gồm:
- Xe đời mới phục vụ theo chƣơng trình.
- Ăn theo chƣơng trình từ sáng ngày đi đến trƣa ngày về.
- Lƣu trú tiêu chuẩn 5 sao: The Grand Ho Tram Strip (01 phòng 02 khách).
- Phí vào cổng khu du lịch Suối nƣớc nóng Bình Châu,
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 20.000.000VNĐ/vụ.
- Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ Đoàn.
- Nƣớc uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách).
Giá tour không ao gồm:
[A]: 89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM
[T]: 028.39293222 - 028.39291837 – [M]: 0908397283 (Mr.Tuấn)
[W]: www.dulichcaonien.com – [E]: info@dulichcaonien.com

- Vé tắm bùn, tắm nƣớc khoáng nóng, các chi phí cá nhân khác ngoài chƣơng trình.
- Phụ thu phòng đơn: 2.000.000đ/khách (với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng).
GÍA TOUR TRẺ EM:
 Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí – nếu có).
 Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi : 50% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, ngủ chung với ngƣời lớn).
 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn.
Lưu ý: Quý khách vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân đối là CMND hoặc Hộ chiếu. Đồ bơi để tắm hồ nƣớc
nóng.
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