Thời gian : 01 ngày, Khởi hành chủ nhật
Sau những ngày làm việc mệt nhọc, cuối tuần du khách có thể về thăm Bình
Châu – Hồ Cốc nơi đây có khu rừng Nguyên Sinh Phước Bửu để tận hưởng những
không gian yên bình và tĩnh lặng hay ngâm mình trong hồ khoáng nóng, đắp lên
mình những lớp Bùn Non tự nhiên, bạn sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng và sảng
khoái, ngoài ra du khách có thể hoà mình vào làn nước biển trong xanh hay thưởng
thức những món ăn hải sản dân dã như : Cua, Ghẹ, Mực một nắng,…

Sáng :

TP.HCM – CĂN CỨ NÚI MINH ĐẠM - BÌNH CHÂU

Xe và hướng dẫn viên 5N Tours đón du khách tại điểm hẹn.
Khởi hành đi Bình Châu nổi tiếng với hồ nước nóng khoáng,
những giếng nước tự nhiên có độ nóng lên đến 82OC, dừng
chân tại Long Thành dùng điểm tâm sáng. Tiếp tục xe đưa du
khách ngang qua khu rừng anh đào, căn cứ Núi Minh Đạm
(nơi đây các chiến sĩ cách mạng trú ẩn và cất giấu Vũ khí đạn
dược trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp Và chống Mỹ)
và giới thiệu đôi nét về đường mòn Hồ Chí Minh trên biển,
tiếp tục đến khu du lịch Suối Nước Nóng Bình Châu: Du
khách có thể tìm hiểu địa chất vùng này qua trò chơi luộc trứng
bằng những giếng nước nóng tự nhiên (82oC) tắm và ngâm
mình trong những hồ nước nóng hay tắm Bùn Non, ngoài ra du
khách có thể dạo tham quan khu rừng nguyên sinh Bình
Châu – Phước Bửu có thảm thực vật nguyên sinh vô cùng
phong phú, gồm: 113 họ, 408 chi, 661 loài, trong đó có nhiều
loài rất quý hiếm như: Cẩm lai Bà Rịa, Gõ đỏ, Gõ mật, Kơ
nia, Giáng hương, Bình linh nghệ, Sơn đào... và "Nhông
cát trinh sản Ngô Văn Trí " loài động vật cực kỳ độc đáo chỉ
xuất hiện tại một địa điểm duy nhất trên thế giới chính là
Bình Châu Việt Nam. Đến nhà hàng dùng cơm trưa, nghỉ ngơi.

Chiều :

BÌNH CHÂU – HỒ CỐC – TRẠI BÒ SỮA LONG THÀNH - TP.HCM

Xe và hướng dẫn 5N đưa du khách băng qua một khu rừng
nguyên sinh để chiêm ngưỡng cảnh đẹp núi rừng tự nhiên
với quần thể cây xanh, đá xanh đủ loại đến biển Hồ Cốc với
những gờ đá lớn nhấp nhô, tạo nên nét sinh động khá thú vị
cho bãi biển huyền ảo, Với vẻ nên thơ của một vùng biển
hoang mới được khai thác, nước biển trong xanh, khu bãi tắm
rộng, độ dốc thoai thoải và đặc biệt đẹp thơ mộng nhờ các
tảng đá nằm ngay trong bãi tắm tạo nên những đợt sóng biển
tung bọt trắng xoá, bãi biển Hồ Cốc được ví như như một cô
gái quê thơ ngây, duyên dáng nhưng nguyên sơ quyến rũ. Du
khách có thể hoà mình vào làn nước biển trong xanh hay
thưởng thức các món hải sản: Tôm, Cua, Ghẹ, Mực một
nắng…hay tổ chức một số trò chơi sinh hoạt tập thể: Đua
ghe trên cạn, kéo co ngược, nhảy bao bố.tắm biển tự do
Khởi hành về Tp. HCM du khách ghé tham quan trại Bò Sữa
Long Thành: Mua một số qùa về tặng người thân , bạn bè.
Đến Tp.HCM xe đưa du khách về lại điểm đón ban đầu. Kết
thúc tour. Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.

GIÁ TRỌN GÓI = 648.000 ĐỒNG/KHÁCH
 BAO GỒM :
 Vận chuyển: Xe du lịch đời mới máy lạnh .
 Ăn uống : 01 bữa sáng + 01 bữa chính.
-

Ăn chính gồm: hủ tiếu, bún bò, phở, bánh mì ốp la, bánh canh + cà phê đá, đá chanh,
nước ngọt chai, sữa đậu nành chai,….

-

Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn + 01 món xào + 01 món canh + 01 rau
trộn + trái cây + cơm trắng + trà đá.

 Dịch vụ khác:
-

Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

-

Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh.

-

Dù, ghế, nước ngọt 1 lần tại bãi tắm.

-

Khách được bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 10.000.000 đồng/trường hợp.

-

Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.

 KHÔNG BAO GỒM :
-

Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi và chi phí cá nhân.

-

Những phần không có trong mục bao gồm.

 LƯU Ý :
-

Chương trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn, HDV sẽ hẹn
với Quý khách để cùng thống nhất với đoàn.

-

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống ba mẹ tự lo. Trẻ thứ 02 phải mua 01 vé tour

-

Trẻ em từ 5 tuổi trở lên mua 01 vé tour

-

Khi đi Quý khách nhớ đem theo CMND, Passport, khai sinh trẻ em, kể cả visa rời

-

Trẻ em dưới 14 tuổi phải có cha mẹ đi kèm, nếu không thì phải có giấy xác nhận có
đóng dấu của địa phương nơi cư trú đi kèm người thân

-

Khách lớn tuổi ( từ 70 tuổi trở lên), khách khuyết tật, khi tham gia tour phải có người
thân đi kèm và phải cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ khi tham gia tour

-

Du khách đem theo hành lý gọn nhẹ và phải tự bảo quản hành lý, tư trang, tiền bạc
trong suốt thời gian đi du lịch

-

Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thiên tai, đình công, bão lũ, dịch bệnh,
tàu thuỷ, xe lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, công ty du lịch 5N sẽ không chiụ trách
nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch
vụ chưa được sử dụng

-

