CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

BÌNH CHÂU – HỒ CỐC
THỜI GIAN

BUỔI
SÁNG

NGÀY KHỞI HÀNH

01 ngày

Thứ 7, chủ nhật

(đi về trong ngày)

hàng tuần

TRUNG TÂM THÀNH PHỐ –

PHƢƠNG TIỆN

Xe máy lạnh

Ăn sáng

Ăn trưa

Ăn tối

BÌNH CHÂU
 Xe và HDV Go Travel đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Bình
Châu. Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.
 Đến Bình Châu, Quý khách đi tham quan một vòng Khu du lịch sinh thái
Bình Châu.
 Đến hồ Suối Mơ, hồ Quê Hương, Quý khách tắm nƣớc khoáng nóng
(15') và tắm tinh bùn khoáng (45').
 Đến suối Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Quý khách ngâm chân dƣới dòng nƣớc
khoáng nóng 37 độ C, có tác dụng làm mịn da, giảm các bệnh về hệ thần
kinh, ngoài da, phong thấp, đổ mồ hôi tay chân.

 Đoàn ghé tham quan Khu Giếng Trời, Quý khách tự luộc trứng gà bằng
nƣớc khoáng 82 độ C, dùng trứng chín lòng đào, thơm ngon, bổ dƣỡng.

 Đoàn tiếp tục đi ngang qua và ngắm cảnh khu bảo tồn thiên nhiên Bình
Châu - Phước Bửu, sau đó đi Dinh Cô.
 Quý khách dùng cơm trƣa và tắm biển tại bãi biển Dinh Cô.

BUỔI
CHIỀU

HỒ CỐC – TP.HCM

Ăn sáng

Ăn trưa

Ăn tối

 Sau đó đoàn khởi hành về TP.Hồ Chí Minh theo cung đƣờng Ngã ba Cát
Lái – hầm Thủ Thiêm, hầm vƣợt sông dài nhất Đông Nam Á. Trên đƣờng
đoàn dừng chân tại khu bò sữa Long Thành mua các sản phẩm đƣợc làm
từ sữa bò tƣơi nguyên chất.
 Về đến TP.HCM, Xe và HDV Go Travel chia tay khách và hẹn gặp lại
Quý khách.

GIÁ TOUR GHÉP ĐOÀN (VNĐ/KHÁCH)
GIÁ VÉ
HẠNG VÉ
TRẺ EM
NGƢỜI LỚN
(5-10 tuổi)
(>= 11 tuổi)
Tiêu chuẩn
484.000 VNĐ
646.000 VNĐ
GIÁ TOUR BAO GỒM:
1. Vận chuyển (chất lượng cao):
Xe đời mới, đầy đủ tiện nghi, đƣa đón và tham quan theo chƣơng trình.
2. Ăn uống:
Go Travel sẽ gửi thực đơn để Quý khách chọn trƣớc ngày khởi hành.
 Bữa sáng: 01 bữa sáng điểm tâm.
 Bữa chính: 01 bữa trƣa.
3. Các dịch vụ khác:
 Vé tham quan các điểm theo chƣơng trình.
 HDV chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt tình (01 HDV/xe).
 Quà tặng: Nón du lịch, quà tặng trò chơi trên xe.
 Nƣớc suối, khăn lạnh trên đƣờng: 01 chai/01khăn/ngày.
 Bảo hiểm du lịch trọn tour mức đền bù 20.000.000 VNĐ/vụ/khách.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
 Chi phí cá nhân, ăn uống,... ngoài chƣơng trình.
 Các khoản phụ thu.
 Các chi phí vui chơi giải trí nhƣ: Tắm biển, tắm khoáng nóng, ngâm chân, tắm bùn
khoáng.
 Thuế VAT 10%.
GIÁ TOUR TRẺ EM:
 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Mua vé nhƣ ngƣời lớn.
 Trẻ em từ 05 đến dƣới 11 tuổi: Mua 75% giá vé (Tiêu chuẩn: 01 ghế ngồi trên xe +
01 suất ăn).
 Trẻ em dƣới 05 tuổi: Miễn vé, gia đình tự lo cho bé và đƣợc đóng bảo hiểm theo
chƣơng trình tour.
 Lưu ý: 02 ngƣời lớn chỉ đƣợc kèm 01 trẻ em miễn vé, trẻ thứ 02 đi kèm thêm phải
mua 75% vé tour.
QUY ĐỊNH HỦY TOUR:
 Hủy tour trong vòng 7 ngày trƣớc ngày khởi hành sẽ chịu phí 20% trên giá tour.
 Hủy tour trong vòng 2 ngày trƣớc ngày khởi hành sẽ chịu phí 50% trên giá tour.
 Hủy tour ngay ngày khởi hành chịu 100% chi phí tour.
 Trƣờng hợp hủy tour do sự cố khách quan nhƣ thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu
thủy, xe lửa, máy bay hoãn/hủy chuyến, công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi

thƣờng thêm bất kỳ chi phí nào khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ
chƣa đƣợc sử dụng của tour đó...
LƯU Ý:
Khi đi du lịch, Quý khách vui lòng mang theo CMND (ngƣời lớn) hoặc giấy khai sinh đối
với trẻ em.

