Thời gian : 2 ngày 1 đêm, Đi về bằng xe máy lạnh, khởi hành thứ 7
Tour du lịch Long Hải: Sau những ngày làm việc căng thẳng trong một thành phố ồn ào đầy
bụi bặm, nóng nực và oi bức trong những ngày hè, du khách được hòa mình trong nước biển trong
xanh và mát rượi sẽ đem lại cho du khách cảm giác thanh thản, xoá tan đi những căng thẳng trong
công việc ngày thường. Sau khi vẫy vùng trong sóng biển với những trò chơi trên biển, du khách lại có
dịp thưởng thức những món đặc sản miền biển tươi rói ngay trên bờ biển như tôm, cua, ghẹ, mực…
Du khách ghé Đồng Cừu nơi bạn có thể tận hưởng những ngày hè rực rỡ, thỏa thích “check-in”,
“selfie” và trải qua những khoảnh khắc độc đáo, vui nhộn, những phút giây khó quên cùng những chú
cừu xinh xắn, đáng yêu,... đến khu căn cứ Núi Minh Đạm: Du khách đời sống văn hóa, lịch sử của dân
tộc ta trãi qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp – Mỹ qua các hình ảnh và hiện vật trưng bày tại bảo tàng
và biết được nguồn gốc cái tên Núi Minh Đạm là từ tên ghép của hai chiến sĩ cách mạng đã hy sinh khi
bị địch phục kích dưới chân núi là Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm.
NGÀY 1:

TP.HCM - CHÂU PHA – SUỐI NGHỆ - CHÂU ĐỨC – BÀ RỊA – LONG HẢI

06H00: Xe và hướng dẫn viên đón du khách tại 5N Tours. Khởi hành đi
Long Hải. Du khách dừng chân dùng điểm tâm tại Long Thành – nơi
nổi tiếng với những chai sữa bò tươi nguyên chất. Trên đường đi đoàn
cùng với HDV tìm hiểu về các danh thắng đi qua, tham gia vào các trò
chơi hoạt náo vui nhộn, hào hứng trên xe. Xe đưa du khách theo
QL51 rẽ vào hướng Châu Pha du khách sẽ cảm nhận hay hoài niệm
về “ Nỗi Buồn Châu Pha”, tiếp tục Đồng Cừu Suối Nghệ sẽ là nơi
bạn có thể tận hưởng những ngày hè rực rỡ, thỏa thích “check-in”,
“selfie” và trải qua những khoảnh khắc độc đáo, vui nhộn, những phút
giây khó quên cùng những chú cừu xinh xắn, đáng yêu.... Xe đưa du
khách đến một trong những bãi biển được yêu thích nhất phía Nam với
đường bờ biển trải dài hơn 20km, tắm biển tự do tại Long Hải: Du
khách thỏa thích bơi lội dưới làn nước biển trong xanh hay thử chơi các
trò chơi trên biển như: mô tô nước, thả diều,..., thưởng thứ hải sản
tươi sống: Tôm, cua, ghẹ, mực một nắng, ốc nướng cá loại,…dùng cơm trưa, nhận phòng.

15H00: Tổ chức sinh hoạt tập thể trên bãi biển: Kéo co, Bịt mắt đập niêu,
đá banh, nhảy bao bố, ngậm tăm chuyền thun, tìm ngọc trong đá,…du
khách nghỉ ngơi tắm biển tự do hay thưởng thức hải sản tươi sống ( tự
túc ): Ghẹ hấp, mực nướng, cá nướng, nghêu hấp xả…
18H00: Đến nhà hàng dùng cơm tối với các món ăn vùng biển ( thực đơn
thay đổi mỗi bữa )
20H00: Tổ chức chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn hay hội thi hóa trang và các trò chơi kết nối
giữa các thành viên trong đoàn…
NGÀY 2:

LONG HẢI – CĂN CỨ NÚI MINH ĐẠM - CHÙA ĐẠI TÒNG LÂM - TP.HCM

07H00: Dùng điểm tâm sáng. Xe đưa đoàn men theo con đường bãi Thùy
Dương, môt bên là rừng núi thoai thoải, một bên là những hàng cây
Anh Đào nở hoa ngập đường ngày hè và xa xa là đường bờ biển uốn
lượn du khách tha hồ “selfie” với những bức tranh thiên nhiên đẹp
đến ngỡ ngàng làm say đắm lòng lữ khách, tiếp tục đến với căn cứ
núi Minh Đạm du khách sẽ thấy những chú khỉ vui đùa chạy nhảy
trên những mỏm đá rừng cây, Căn cứ gồm 04 khu vực chính: Đá
Chẻ, Chùa Giếng Gạch, Đá Chồng và chùa Viên. Hiện nay khu
vực Đá Chẻ nằm trong khung cảnh thiên nhiên kỳ vỹ đã được đầu
tư, tôn tạo thành điểm tham quan thu hút đông đảo du khách trong
và ngoài nước với những chuyến du lịch về nguồn . Di tích bao gồm
Đền thờ 2642 vị anh hùng liệt sỹ và nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị
Sáu, nhà truyền thống, 04 hang: Hang Huyện Ủy, hang huyện
Đội, Hang Thị Xã và Hang Quân y. Sau khi thắp hương cho các
liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ Minh Đạm, du khách có thể theo đường
mòn đi tham quan các khu vực hang động nằm sâu trong núi, nơi
đã từng diễn ra các hoạt động ăn ở, hội họp của các quân và dân
huyện Long Đất qua 2 kỳ kháng chiến, du khách tắm biển, tắm
hồ bơi tự do, thưởng thức hải sản tươi sống tự túc.
11H30: Du khách trả phòng, dùng cơm trưa
13H00: Khởi hành về lại TP.HCM, trên đường du khách ghé tham quan
Chùa Đại Tòng Lâm, còn gọi là Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm
Tự: là một ngôi đại tự có nhiều công trình quy mô và hiện đại nằm
trên địa phận ấp Quảng Phú, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
thuộc Việt Nam, tiếp tục về ghé mua sắm tại Trung tâm thương mại
Bà Rịa hoặc Bò sữa Long Thành.
18H00: Về đến Tp.HCM, xe và hướng dẫn đưa du khách về lại 5N Tours .
Kết thúc tour. Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI TỪ 10 KHÁCH



ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/KHÁCH

KHÁCH SẠN

Phòng 2 -> 4 khách

Phụ thu Phòng 01 khách

Nước Ngoài

2 SAO

1.248.000

250.000

100.000

3 SAO

1.648.000

650.000

BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh .
 Khách sạn: Phòng 2-> 4 khách : TV-Tel–máy nước nóng,lạnh,máy lạnh..
 Ăn uống : 02 bữa set menu + 03 bữa chính.
-

Ăn sáng 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 ( thực đon thay đổi từng bữa )



-

Dịch vụ khác:

-

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

-

Vé vào cổng Núi Minh Đạm

-

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.

-

Vé xem đua chó, vé đi cáp treo hay tham quan Hồ Mây.

-

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 50% vé tour : Bé ngồi xe, ăn và
ngủ ghép với bố mẹ. Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 50% giá vé tour. Bé có xuất ăn và
ngồi, cũng như tham quan theo chương trình và ngủ chung với bố mẹ. Bé thứ 02 phải mua
100% vé tour. Bé từ 11 tuổi trở lên là 100% giá vé tour.

-

Tất cả giấy tờ tuỳ thân phải đem theo bản chính.

-

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.

