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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 

BIỂN VŨNG TÀU – IMPERIAL HOTEL (5 sao) 

- Thời gian: 03 ngày 02 đêm 
- Khởi hành: Ngày 6/7/2022; 19/7/2022; 3/8/2022; 16/8/2022; 30/8/2022; 6/9/2022 
 

Ngày 01: TP.HCM - VŨNG TÀU 
6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Vũng Tàu, dùng điểm tâm 
sáng tại Long Thành, tiếp tục hành trình đến Vũng Tàu tham quan Thích Ca Phật Đài. Nhận 
phòng khách sạn, ăn trưa. Nhận phòng khách sạn THE IMPERIAL - khách sạn có kiến 
trúc nghệ trúc nghệ thuật cổ kính Châu Âu và trang thiết bị hiện đại và nằm ở vị trí đẹp 
nhất Vũng Tàu - tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, nghỉ trưa. 
Buổi chiều: Đoàn tự do tắm biển Vũng Tàu, sử dụng các dịch vụ cao cấp tại The IMPERIAL 
Beach Club được lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Hy Lạp cổ điển với sự kết hợp 
hoàn hảo giữa không gian trải dài 100m rộng khắp bãi biển cùng 13 cabanas có phong cách 
bài trí độc lạ. Tận hưởng hoàn hảo nhất với các tiện ích thú vị của 2 hồ bơi lớn, hồ bơi thư 
giãn Jacuzzi, quầy bar ngoài trời và nhà hàng hải sản tắm hồ bơi. Ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 02:  VŨNG TÀU  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng buffet tại khách sạn, tự do thư giản tắm biển, đón bình minh trên 
biển Vũng Tàu buổi sáng. 9h00: Đoàn khởi hành tham quan Bạch Dinh – Công trình kiến 
trúc thế kỷ 19 của Châu Âu – Nơi trưng bày nhiều cổ vật của Vũng Tàu, ngắm cảnh Hòn Bà. 
Tham quan Khu du lịch sinh thái Hồ Mây bằng cáp treo (chi phí tự túc). Ăn trưa. 
Buổi chiều: Đoàn tự do tắm biển Vũng Tàu, sử dụng các dịch vụ cao cấp tại The IMPERIAL 
Beach Club, tắm 2 hồ bơi lớn, thư giãn hồ Jacuzzi. Ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 03:  VŨNG TÀU - TP.HỒ CHÍ MINH 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng. Tự do tắm biển Vũng Tàu và sử dụng các dịch vụ 
tiện nghi 5 sao tại The Imperial. 11h30: Đoàn trả phòng, dùng cơm trưa. 
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.HCM kết thúc chuyến đi. 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 3.260.000 VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm:  

  + Xe đời mới phục vụ theo chương trình. 
  + Ăn theo chương trình: 03 buổi sáng và 05 buổi chính. 
  + Lưu trú tiêu chuẩn 5 sao: The Imperial Hotel Vũng Tàu (http://www.imperialhotel.vn). 
  + Phí tham quan theo chương trình. 
  + Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế phục vụ Đoàn.  
  + Nước uống Aquafina( 0,5l / ngày /khách).  
  + Bào hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
Giá tour không bao gồm:  
 - Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại ... 
 - Phụ thu phòng đơn: 2.000.000 VNĐ(với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí giá tour( gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí – nếu có). 
- Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, ngủ chung với người lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
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