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BÌNH CHÂU - LONG HẢI - VŨNG TÀU 
(3 ngày 2 đêm) 

 

 
 
 
Ngày 01:  Sài Gòn – Bình Châu (ĂN BA BỮA) 

Xe & HDV đón quý khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Bình Châu. Ăn sáng tại 

KDL Văn Thánh. Đến Khu du lịch Sài Gòn Bình Châu. Ăn trưa. Nhận phòng, 

nghỉ ngơi. 

Buổi chiều, đoàn tham quan: 

• Khu suối khoáng nóng - nơi nhiệt độ có thể làm chín trứng gà 

• Tắm suối nước nóng Bình Châu 

• Ngâm chân trong dòng suối khoáng nóng. Quý khách có thể tắm bùn khoáng 

(tự túc phí tắm bùn)  

Ăn tối. Nghỉ đêm tại KDL Sài Gòn-Bình Châu. 
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Ngày 02:  Bình Châu – Long Hải – Vũng Tàu (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Trả phòng. Khởi hành đi Long Hải., tham quan:  

• Chùa Hòn Một 

• Khu di tích Núi Minh Đạm 

Ăn trưa. Tiếp tục hành trình về Vũng Tàu. Nhận phòng 

Buổi chiều nghỉ ngơi và tắm biển tự do 

Ăn tối. Quý khách có thể đi dạo khám phá thành phố biển về đêm (hoặc đến 

xem chương trình đua chó tại sân vận động Lam Sơn) 

Nghỉ đêm tại Vũng Tàu. 

Ngày 03:  Vũng Tàu – Sài Gòn (ĂN SÁNG + ĂN TRƯA) 

Ăn sáng. Nghỉ ngơi và tắm biển tự do. Trả phòng. Ăn trưa.  

Khởi hành về Sài Gòn. Trên đường ghé trại bò sữa Lothamilk mua đặc sản. Về 

đến Sài Gòn. Đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc chuyến tham quan. Chia 

tay. Hẹn gặp lại. 

 

GIÁ:  3.995.000 ĐỒNG/ KHÁCH 
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Dịch vụ bao gồm Dịch vụ không bao gồm 

- Xe đưa đón và phục vụ theo chương 
trình 
- Nghỉ đêm: tại Resort- Loại phòng: 
tiêu chuẩn (2-3 người lớn /phòng)  
(Hoặc các resort khác tiêu chuẩn 
tương đương) 
- Hướng dẫn viên 
- Các bữa ăn theo chương trình: 3 bữa 
sáng + 5 bữa ăn chính 
- Phí tham quan theo chương trình.  
- Nước uống chai 0,5l/khách/ ngày.  
- Bảo hiểm du lịch : trị giá bồi thường 
tối đa là 20,000,000 đồng/trường hợp 
- Thuế VAT 

- Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, 
giặt ủi, thức uống ngoài chương trình, 
lệ phí chụp ảnh tại các điểm tham 
quan,…  
- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân 
viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế. 

 
 

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 


