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TOUR GRAND HỒ TRÀM – TRẢI NGHIỆM ĐĂNG CẤP 
5 SAO 

( 2 ngày 1 đêm) 

 

Ngày 1: Tp.HCM - KDL Bình Châu - The Grand Hồ Tràm Strip          Ăn sáng/trưa/tối 

 
06h00: Xe và HDV Công Ty Du Lịch 168 đón khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Tour Grand Hồ Tràm 

Trip 5* 2N1Đ bằng đường cao tốc Tp.hcm - Long Thành. Trên đường đi HDV sẽ thuyết minh các 

tuyến điểm mà đoàn đi qua và tổ chức một số trò chơi vui nhộn với những phần quà bất ngờ và thú 

vị. 

07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Mekong Restop. Tiếp tục hành  trình đi Hồ Tràm. 

 
10h00: Đến với Khu Du Lịch Suối Nóng Bình Châu, HDV đưa quý khách vào Khu vực giếng trời để 

luộc trứng gà bằng  nước nóng tự nhiên, thưởng thức trứng gà hồng đào vô cùng bổ dưỡng. Tiếp 

đến đoàn được hướng dẫn sử dụng ngân chân khoáng nóng tại suối Sài Gòn Hà Nội, giúp cho đoàn 

có cảm giác thoải mái, lấy lại sức khỏe sau khoảng thời gian ngồi xe. Ngoài ra đoàn có thể tự túc sử 

 

 

http://dulichvietdu.com.vn/tour/tour-binh-chau-ho-coc-2-ngay-1-dem-ho-coc-beach-resort-4-sao/
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dụng dịch vụ Tắm khoáng tại Hồ Suối Mơ, Tắm Bùn khoáng, có tác dụng đẹp da, chữa bệnh đỗ mồ 

hôi tay chân, bệnh về  khớp,... 

12h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng Bình Châu: 

13h30: Khởi hành về Hồ Tràm, đoàn làm thủ tục nhận phòng  Resort The Grand Hồ Tràm Strip đẳng 

cấp 5 sao, sang trọng. Nghỉ ngơi tại Grand Hồ Tràm 

 

 
( Góc thiếu nhi tại Grand Hồ Tràm ) 

 

15h00: Quý khách tự do tắm biển, hồ bơi nước ngọt, nước mặn, tham gia các trò chơi tròng khu 

Resort Đẳng Cấp, … Quý khách thưởng thức những trò chơi giải trí tại Casino The grand Ho 

Tram strip ( chỉ áp dụng cho khách là việt kiều có quốc tịch nước ngoài hoặc khách ngoại 

quốc). Quý khách tự do trải nghiệm các dịch vụ tại Grand Hồ Tràm 5*: 

 Phòng ốc sang trọng chuẩn 5* Quốc Tế 

 Free Minibar: (02 bia, 02 nước ngọt, 02 soda & 4 nước suối)/lần ở/phòng 

 Free Minigolf Putt-putt 

 Free phòng chiếu flim 2-3D (Theo lịch của khách sạn) 

 Free Tour Minh Đạm (Đăng ký trước tại lễ tân) 

 Free Gym 

 Free hồ bơi , hồ bơi tràn 

 Free làn trược nước tại hồ bơi. 

 Free tour Minh Đạm ( đăng ký trước với Lễ Tân 1 ngày ) 

 Chương trình nhạc nước sống động 

 

http://dulichvietdu.com.vn/tour/tour-ho-tram-2-ngay-1-dem-the-grand-ho-tram-strip-5-sao/
http://dulichvietdu.com.vn/tour/tour-ho-tram-2-ngay-1-dem-the-grand-ho-tram-strip-5-sao/
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18h00: Xe đưa đoàn qua nhà hàng dùng cơm chiều.  

 

20h00: Xe đưa đoàn về  Resort The Grand Hồ Tràm. Quý khách tự do khám phá  Hồ Tràm về đêm. 

 
( Grand King Room – Grand Hồ Tràm Resort ) 

 

(Đài nhạc nước tại Grand Hồ Tràm Strip hàng đêm từ 18h00 – 21h00 ) 
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( Rạp Phim 3D tại Grand Hồ Tràm Strip 5* ) 

Ngày 2:  Hồ Tràm - Tiến Về Sài Gòn          Ăn sáng/trưa 

06h30: Dùng điểm tâm sáng Buffet tại The Grand Hồ Tràm Strip. Tự do tắm biển, hồ bơi, tham gia các 

trò chơi có trong khu Resort Hồ Tràm. 

11h00: Đoàn làm thủ tục trả phòng The Grand Hồ Tràm Strip. Đoàn đi dùng cơm trưa tại nhà hàng 

Quán Trúc 

 

13h00: Tập trung ra xe, Khởi hành về điểm đón ban đầu. Đoàn ghé tham quan và mua sắm các 

đặc sản tại  trại Bò Sữa Long Thành. 

17h00: Đến Tp.Hcm, xe đưa khách về điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình Tour Hồ Tràm – 

Đăng Cấp 5* 2N1Đ,  thay mặt CÔNG TY DU LỊCH gởi đến quý khách lời cảm ơn. Hẹn sớm gặp lại 

quý khách trong những chuyến du lịch sau./. 

 

TOUR LẺ GHÉP ĐOÀN: 2.599.000vnd/khách 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Khởi hành: hàng ngày 

 Vận chuyển: xe du lịch đời mới 16, 29, 35, 45 chổ, máy lạnh đưa đón theo chương trình tour.  

 Lưu trú: 01 đêm tại Grand Hồ Tràm Resort 5* ( 2 khách/phòng ) 

 Ăn uống:  

 Ăn sáng: 01 bữa sáng tại Mekong Restop + 01 Buffet sáng tại Grand Hồ Tràm chuẩn 5* 

 Ăn chính: 

o 03 bữa ăn chính 

 Tham quan:  
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o Vé cổng KDL Bình Châu 

o Luộc trứng giếng trời ( 2 trứng/khách ) 

o Free Minibar: (02 bia, 02 nước ngọt, 02 soda & 4 nước suối)/lần ở/phòng 

o Free Minigolf Putt-putt 

o Free phòng chiếu flim 2-3D (Theo lịch của khách sạn) 
o Free Tour Minh Đạm (Đăng ký trước tại lễ tân) 
o Free Gym 
o Free hồ bơi , hồ bơi tràn 
o Free làn trược nước tại hồ bơi. 
o Free tour Minh Đạm ( đăng ký trước với Lễ Tân 1 ngày ) 
o Chương trình nhạc nước sống động 

 Bảo hiểm du lịch trọn gói, tối đa 10,000,000vnđ/trường hợp.  

 Nước suối: ABC 500ml , 2 chai/khách 

 Nón, khăn lạnh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Không bao gồm chi phí ngoài chương trình(điện thoại, giặt ủi, và các chi phí cá nhân khác) 

 Các chi phí không nằm trong phần BAO GỒM 

 Yêu cầu mua ghế cho trẻ em: 250,000vnđ ( nếu yêu cầu ) 

 Thuế VAT.  

 Nâng cấp phòng hướng biển ( Ocean View ): 250,000đ/khách 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 100% giá tour 

 Trẻ em từ 05-09 tuổi: 75%/bé. Tiêu chuẩn: 01 suất ăn, ghế ngồi, ngủ chung với Ba Mẹ. Nhưng 02 

người lớn chỉ kèm theo 01 trẻ em, từ trẻ thứ 02 trở lên phải mua 100% giá tour/bé 

 Trẻ em từ 04 tuổi trở xuống không tính phí, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ kèm 

theo 01 trẻ em dưới 4 tuổi, từ trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 800.000/bé. 

CÁC ĐỢT KHỞI HÀNH 

 Khởi hành các ngày trong tuần. ( Khởi hành thứ 7: phụ thu 700,000đ/khách- thứ 6: phụ 
thu 400,000đ/khách ) 

 Phụ thu Lễ Tết: 1,680,000đ/khách 
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