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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

MINERA HOT SPRINGS BÌNH CHÂU 
 

- Thời gian: 02 ngày 01 đêm 
- Khởi hành trong tuần: Ngày 16/11/2021; 25/11/2021; 7/12/2021; 21/12/2021  
 

Ngày 01: Tp.Hồ Chí Minh – Suối Nước Nóng Bình Châu 

Buổi sáng: 7h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Bình Châu.  
11h00: Đoàn đến Bình Châu Hot Springs Resort ăn trƣa, nhận phòng, nghỉ trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn tự do tắm khoáng nóng miễn phí tại Dara Springs Pool và tham quan 
Công Viên Rừng Minera Forest với Đường mưa nhiệt đới Rain Forest, Sở thú mini 
Petting Zone, Cánh đồng hoa Blossom Zone. 18h00: Đoàn dùng cơm tối, nghỉ đêm tại 
resort. 
 

Ngày 02: Bình Châu – Tp.Hồ Chí Minh 

Buổi sáng: Ăn sáng tại resort, Đoàn tự do tắm khoáng nóng miễn phí tại Dara Springs 
Pool và tham quan Công Viên Rừng Minera Forest với Đường mưa nhiệt đới Rain 
Forest, Sở thú mini Petting Zone, Cánh đồng hoa Blossom Zone.  
11h30: Đoàn trả phòng, dùng cơm trƣa tại resort. Khởi hành về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 2.100.000VNĐ/khách 
 

Giá tour bao gồm: 
- Xe đời mới phục vụ theo chƣơng trình. 
- Ăn theo chƣơng trình: 01 buổi sáng và 03 buổi chính tại resort. 
- Lƣu trú tiêu chuẩn 4 sao: Bình Châu Hot Springs Resort – Khu Bình Tâm. 
- Miễn phí ngâm chân, tắm khoáng nóng tại Dara Springs Pool. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000đ/khách. 
- Bảo hiểm Covid (khách từ 18 – 70 tuổi) mức bồi thƣờng tối đa 10.000.000đ/khách. 
- Hƣớng dẫn viên phục vụ Đoàn. Nƣớc uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). 

 

Giá tour không bao gồm:  
 + Các chi phí cá nhân khác ngoài chƣơng trình. 
 + Phụ thu phòng đơn: 750.000đ/khách (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 (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. Đồ bơi để tắm hồ nƣớc nóng. 
 

- Địa phương quy định: Hành khách có kết quả xét nghiệm (Test nhanh) âm tính với 
SAR-CoV-2 có hiệu lực trong vòng 72 giờ trước khi đến resort. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


