
Kính gửi : Qúy khách 

  

PHƯỚC HẢI – RESORT LAN RỪNG 

 Thời gian: 02 ngày 01 đêm 

Ngày 01: Tp.HCM – Long Hải 

6h00: Khởi hành tại 712 An Dương Vương Phường 13 quận 6, Tp.HCM đi Phước Hải, dùng điểm 
tâm sáng tại Long Thành. Tiếp tục hành trình đến Long Hải tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Chân 
Nguyên, ăn trưa, nhận phòng Resort Lan Rừng Phước Hải – Resort thiết kế theo phong cách 
Châu Âu lộng lẫy như cung điện. 

Buổi chiều: Đoàn tự do tắm biển, tắm hồ bơi tại resort. 18h00: Xe đưa đoàn đi ăn tối tự túc. 

Buổi tối: Du khách tự do tham gia các quầy Bar bao gồm THE BEAH Bar, SPLASH POOL Bar, MUSE 
Lounge & Bar và Elvis Coffee nghỉ đêm tại resort. 

Ngày 02: Long Hải – Tp.HCM 

Buổi sáng: Ăn sáng buffet tại resort. Tự do tắm biển, tắm hồ bơi tại resort hoặc sử dụng các dịch 
vụ Gym, Spa, mua săm của resort (tự túc). 11h30: Đoàn trả phòng, dùng cơm trưa. 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.HCM. Đến Long Thành nghỉ ngơi, mua quà … 

17h00: Về đến Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 

(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 

  

GIÁ TOUR KHỞI HÀNH TRONG TUẦN: 1.668.000 VNĐ/khách 

                                                                         GIÁ TOUR KHỞI HÀNH CUỐI 
TUẦN: 2.068.000VNĐ/khách 

Giá tour bao gồm: 

 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình. 

 + Ăn theo chương trình: 02 buổi sáng và 02 buổi chính. 

 + Lưu trú: Resort Lan Rừng (https://phuochai.lanrung.com.vn) 



 + Phí tham quan theo chương trình. 

 + Hướng dẫn viên du lịch nhiếp ảnh gia lưu lại kỉ niệm chuyến đi. 

 + Nước uống Aquafina( 0,5l/ngày). 

 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 20.000.000VNĐ/vụ. 

Giá tour không bao gồm: 

 - Chi phí cá nhân khác ngòai chương trình: giặt ủi, điện thoại ... 

- 01 bữa tối tự túc 

 - Phụ thu phòng đơn: 700.000VNĐ(trong tuần); 750.000VNĐ(cuối tuần). 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

-Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình tự lo cho bé các chi phí - nếu có). 

-Trẻ em từ 04 đến 10 tuổi: 50% giá tour (ngủ chung giường với người lớn). 

-Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 

 


