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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 

BIỂN HỒ CỐC – RESORT HƯƠNG PHONG 
 

- Thời gian: 02 ngày 01 đêm 
- Khởi hành trong tuần: Ngày 7/7/2022; 4/8/2022 
- Khởi hành cuối tuần: Ngày 16/7/2022; 13/8/2022  
 

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 Long Sơn đoàn tham quan công trình kiến trúc hơn 100 
năm tuổi – Nhà Lớn Long Sơn. Đến Long Hải tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Chân 
Nguyên. Đến Lộc An tham quan Đài tưởng niệm Bến Tàu Không Số Lộc An. Đến Bình 
Châu dùng cơm trưa. Đoàn nhận phòng Hương Phong resort, nghỉ trưa. 
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 Springs (chi phí tự túc) xe sẽ phục vụ đưa – đón đoàn đi miễn 
phí. 
11h30: Đoàn trả phòng, dùng cơm trưa, khởi hành về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 

 (Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRONG TUẦN: 1.250.000VNĐ/khách 

GIÁ TOUR CUỐI TUẦN: 1.560.000VNĐ/khách 

Giá tour bao gồm: 
- Xe đời mới phục vụ theo chương trình. 
- Ăn theo chương trình: 02 buổi sáng và 03 buổi chính. 
- Lưu trú tiêu chuẩn 3 sao: Hương Phong Beach Resort  
- Phí tham quan theo chương trình. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
- Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ đoàn.  
- Nước uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). 
 

Giá tour không bao gồm:  
- Vé tắm bùn, khoáng và các chi phí cá nhân ngoài chương trình. 
- Phụ thu phòng đơn: trong tuần 400.000đ; cuối tuần 700.000đ (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 (ngủ chung giường với người lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
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