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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

BIỂN HỒ CỐC – RESORT HƢƠNG PHONG 
 

- Thời gian: 02 ngày 01 đêm 
- Khởi hành trong tuần: Ngày 9/5/2022; 23/6/2022 
- Khởi hành cuối tuần: Ngày 14/5/2022; 18/6/2022  
 

Ngày 01: Tp.Hồ Chí Minh – Bình Châu - Hồ Cốc 

6h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đến Long Thành dùng điểm 
tâm sáng. Tiếp tục hành trình đến thành phố Bà Rịa đoàn tham quan chụp hình vƣờn hoa 
Hoa Hồng. Đoàn đến Long Hải tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên. Đến Lộc 
An tham quan Đài tƣởng niệm Bến Tàu Không Số Lộc An. Đến Bình Châu dùng cơm 
trƣa. Đoàn nhận phòng Hƣơng Phong resort, nghỉ trƣa. 
Buổi chiều: Đoàn tự do tham quan tắm biển Hồ Cốc, tắm hồ bơi tại resort. Ăn tối, nghỉ 
đêm. 
 

Ngày 02: Hồ Cốc – Tp.Hồ Chí Minh 

Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm buffet tại resort, Quý khách muốn sử dụng dịch vụ tắm bùn 
khoáng nóng ở Minera Hot Spring(chi phí tự túc) xe sẽ phục vụ đƣa – đón đoàn đi miễn phí. 
11h30: Đoàn trả phòng, dùng cơm trƣa, khởi hành về Tp.Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến đi. 

 (Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRONG TUẦN: 1.200.000VNĐ/khách 

GIÁ TOUR CUỐI TUẦN: 1.500.000VNĐ/khách 
 

Giá tour bao gồm: 
- Xe đời mới phục vụ theo chƣơng trình. 
- Ăn theo chƣơng trình: 02 buổi sáng và 03 buổi chính. 
- Lƣu trú tiêu chuẩn 3 sao: Hƣơng Phong Beach Resort  
- Phí tham quan theo chƣơng trình. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/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 bao gồm:  
- Vé tắm bùn, khoáng và các chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình. 
- Phụ thu phòng đơn: trong tuần 400.000đ; cuối tuần 700.000đ (với trƣờng hợp 01 khách ở 01 
phòng). 
 

GIÁ 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 (ngủ chung giƣờng với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


