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89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM

Tel: 1900.63.64.12 & 0909.145.389
www.caonien.vn

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN

BIỂN PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG
-

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Khởi hành: Ngày 13/9/2022; 4/10/2022; 24/10/2022

Ngày 01: Tp.HCM – Phước Hải
6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Phƣớc Hải, dùng điểm tâm
sáng tại Long Thành. Đoàn đến Long Hải tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên.
Đoàn ăn trƣa, nhận phòng Resort Lan Rừng Phước Hải - Resort thiết kế theo phong cách
Châu Âu lộng lẫy như cung điện.
Buổi chiều: Đoàn tự do tắm biển, tắm hồ bơi nƣớc ngọt và nƣớc mặn tại resort.
18h00: Xe đƣa đoàn đi ăn tối.
Buổi tối: Du khách tự do tham gia các quầy Bar bao gồm SPLASH POOL Bar, MUSE Lounge
& Bar và Elvis Coffee …. nghỉ đêm tại resort.
Ngày 02: Phước Hải
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng buffet tại resort. Đoàn tự do tắm biển, tắm hồ bơi tại resort. Ăn
trƣa.
Buổi chiều: Đoàn tham quan Vườn rau hữu cơ với nhà kính hơn 2000m2, tự do tham quan
K&B Mini Mart trong khuôn viên resort, tự do sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Vanilla
Spa(chi phí tự túc). Ăn tối, nghỉ đêm tại resort.
Ngày 03: Phước Hải - TP.HCM
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng buffet tại resort. Đoàn tự do tắm biển, tắm hồ bơi tại resort.
11h30: Đoàn trả phòng, dùng cơm trƣa.
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.HCM. Đến Long Thành nghỉ ngơi, mua quà …
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: 3.100.000 VNĐ/khách
Giá tour bao gồm:
+ Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chƣơng trình.
+ Ăn theo chƣơng trình: 03 buổi sáng và 05 buổi chính.
+ Lƣu trú tiêu chuẩn 4 sao: Resort Lan Rừng Phước Hải.
+ Phí tham quan theo chƣơng trình.
+ Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế phục vụ Đoàn.
+ Nƣớc uống Aquafina( 0,5l / ngày /khách).
+ Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/vụ.
Giá tour không bao gồm:
- Chi phí cá nhân khác ngoài chƣơng trình: giặt ủi, điện thoại ...
- Phụ thu phòng đơn: 1.700.000 VNĐ (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 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.
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