Thời gian : 2 ngày 1 đêm, Đi về bằng xe máy lạnh, khởi hành thứ 7
Tour du lịch Vũng Tàu sẽ đưa bạn đến với phố biển dào dạt tiếng sóng, gió biển mát rượi và
trong lành, 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, hòa mình vào 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, sau khi vẫy vùng trong sóng biển
với những trò chơi du khách lại có dịp thưởng thức những món đặc sản tươi rói như tôm, ghẹ, mực…
Ng à y 1 :

TP.HCM - VŨNG TÀU- TƯỢNG CHÚA KITO – HỒ MÂY – KDL BIỂN ĐÔNG

06H00:Xe và hướng dẫn viên đón du khách tại 5N Tours. Khởi hành đi Bà Rịa
– Vũng Tàu. 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. Đến Vũng Tàu: Xe đưa du
khách dạo một vòng đường Thùy Vân: Du khách có thể lên tham quan và
chụp hình lưu niệm tại Tượng Chúa Kito, hay có thể đi cáp treo lên Khu
Du Lịch Hồ Mây ( tự túc ): Với khung cảnh tuyệt đẹp giữa n i và biển
ản thân cái tên Hồ Mây đ là một ấn tượng sâu sắc đối với du khách về
một khung cảnh mơ màng như tiên giới trên ng n Núi L n.

uả thực Hồ

Mây là một chốn tiên cảnh diệu k với hồ nước nhân tạo trên n i lớn nhất
Việt Nam, thác nước sừng sững cao ngang mây trời, khu vườn sinh thái đa
dạng với nhiều loài động v t khác nhau, khu trò chơi với đ m i loại hình
phù hợp cho m i đối tượng, Dùng cơm trưa, nh n phòng nghỉ ngơi
Chiều:Xe đưa du khách đến một trong những b i biển được yêu thích nhất phía
Nam với đường bờ biển trải dài hơn 20km, tham quan và tắm biển tự do tại
bãi sau khu du lịch Biển Đông thỏa thích bơi lội dưới làn nước biển trong
xanh hay thử chơi các trò chơi trên biển như: mô tô nư c, thả diều,...,
thưởng thứ hải sản tươi sống: Tôm, cua, ghẹ, mực một nắng, ốc nướng cá
loại,…dùng cơm chiều.
Tối : Du khách xem Đua Chó ( tự túc ): Là một môn thể thao sử dụng những
con chó đua tốc độ về đích, những con chó đuổi sẽ đuổi theo một con mồi
giả cho đến khi ch ng cán đích. Du khách dạo phố biển về đêm hay sinh
hoạt tự do thưởng thức các món ăn đ m chất Vũng Tàu: Tôm, Cua, Ghẹ,
Sò Nướng, ánh Kh t, Lẩu Cá

NGÀY 2:
Sáng:

VŨNG TÀU – THÍCH CA PHẬT ĐÀI – BẠCH DINH - TP.HCM
Du khách dùng điểm tâm, Xe đưa đoàn men theo con đường Thùy
Vân, Hạ Long, Trần Phú, ven biển từ bãi Sau ra bãi Trư c. Du
khách tham quan và viếng Thích Ca Phật Đài –ngôi chùa nằm trên
sườn n i Lớn c a thành phố Vũng Tàu Vẻ đẹp c a ngôi chùa kết
hợp rất khéo léo giữa kiến tr c tôn giáo và phong cảnh thiên nhiên
Đáng ch ý nhất là ng n tháp át Giác cao 19m và tượng Ph t Thích
Ca ngồi thiền trên tòa sen xây bên lưng chừng n i, du khách đứng
từ xa có thể chiêm ngưỡng được ngôi chùa được bài trí tiêu biểu
nhất theo trường phái Bắc Tông, được xây dựng hơn 60 năm. Du
khách cùng tìm hiểu tổng quát về cuộc đời đức Phật Thích Ca từ
lúc “đản sanh” cho tới khi “nhập niết bàn” qua những cảnh trí,
những pho tượng sắc xảo, …được sắp xếp một cách tỉ mỉ.

09H00: Về lại

i biển tổ chức sinh hoạt t p thể trên biển như đá banh, kéo

co, đ p niêu, đưa nước về nguồn, …vui chơi và tắm biển tự do hay
thưởng thức hải sản tươi sống ( tự t c ) như Mực nướng, sò điệp
nướng mỡ hành, ốc len xào dừa, ghẹ hấp bia, … Đến nhà hàng dùng
cơm trưa, trả phòng
14H00: Xe đưa du khách đến Bạch Dinh là một dinh thự có kiến tr c châu
Âu cuối thế kỷ 19, nằm bên sườn Núi L n c a thành phố Vũng
Tàu. Nơi đây từng được dùng làm nơi nghỉ mát cho Toàn quyền
Đông Dương, Hoàng đế Bảo Đại và các quan chức chính quyền
cũ Nơi đây cũng là nơi chính quyền thuộc địa Pháp làm nơi giam
lỏng vua Thành Thái từ ngày 12 tháng 9 năm 1907 đến năm 1916
Ngày nay, Bạch Dinh là một địa điểm tham quan c a du khách khi
đến Vũng Tàu. Du khách khởi hành về lại TP.HCM, trên đường về
ghé mua sắm tại Trung tâm thương mại Bà Rịa hoặc Bò sữa
Long Thành. Về đến Tp.HCM, xe và hướng dẫn đưa du khách về
lại 5N Tours . Kết th c 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

Nư c Ngoài

2 SAO

1.248.000

250.000

100.000

3 SAO

1.448.000

500.000

4 SAO

1.888.000

900.000

BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới 45 chổ 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: H tiếu, b n bò, phở, bánh mì ốp la, bánh canh + cà phê đá, đá chanh, nước
ng t chai, sữa đ u 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

-

Dù, ghế bố, nước tắm 1 lần tại b i biển, Vé vào cổng ạch Dinh

-

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 i 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

-

uý 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 : é ngồi xe, ăn và
ng ghép với bố mẹ. Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 50% giá vé tour
ngồi, cũng như tham quan theo chương trình và ng

chung với bố mẹ

é có xuất ăn và

é thứ 02 phải mua

100% vé tour. é từ 11 tuổi trở lên là 100% giá vé tour
-

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

-

Trẻ em dưới 14 tuổi phải có cha mẹ đi kèm, nếu không thì phải có giấy xác nh n có đóng dấu
c a địa phương nơi cư tr đi kèm người thân

-

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

-

Du khách đem theo hành lý g n 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, b o lũ,
dịch bệnh, tàu thuỷ, xe lửa, máy bay ho n/huỷ chuyến, công ty du lịch 5N sẽ không chiụ trách
nhiệm bồi thường thêm bất k chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa
được sử dụng.

