
SUỐI KHOÁNG NÓNG BÌNH 
CHÂU 

 BIỂN HỒ CỐC 

Thời gian: 01 ngày 

Phương tiện: xe ghế ngã tiêu chuẩn du lịch 

  

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

05h00: Đón khách tại 298 Bình Trị Đông,Bình Tân. 

05h40: Đón khách tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, 
Quận 1 

06h00: Đón khách tại Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Quận Bình 
Thạnh 

NGÀY 1:  TP HCM – BIỂN  HỒ CỐC           (Ăn sáng, trưa) 

06h00: Xe và HDV đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đưa đoàn đi tham 
quan tại biển Hồ Cốc.   

07h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại Nhà Hàng Trần Long hoặc nhà hàng 
tương đương.   

09h00: Đến biển Hồ Cốc– KDL Viễn Đông. Quý khách đến KDL Viễn Đông 
nhận ghế dù. Sau đó tập trung tại bãi biển tham gia chương trình team 
vận động trên bãi biển:  



 

Tham gia trò chơi : ( Số lượng trên 30 khách tham gia mới tổ chức) 

Dẫn Nước Về Nguồn, 

Tâm Đầu Y Hợp,  

Thử Tài Đoán Tranh … 

Quý khách tự do sinh hoạt, tắm biển. 

 

11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Con Cóc Vàng. Tự do sinh 
hoạt ăn uống, tắm biển. 

13h00: Tiếp tục khởi hành đi Bình Châu. 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 nước khoáng nóng (15’) 
và tắm tinh bùn khoáng (45’) – chi phí  tự túc, giá tắm trọn gói 
400.000vnd/khách 

Đến Suối Hà Nội – Huế – Sài Gòn, Quý khách ngâm chân dưới dòng nước 
khoáng nóng 37độ, có tác dụng làm mịn da, giảm các bệnh về hệ thần 
kinh, ngoài da, phong thấp, đổ mồ hôi tay chân.( Giá ngâm chân 
50.000vnd/khách) 

 

 

Đoàn ghé tham quan khu Giếng Trời, Quý khách tự luộc trứng gà bằng 
nước khoáng 82độ, dùng trứng chín lòng đào, thơm ngon, bổ dưỡng. 

15h30: Quý khách chuẩn bị khởi hành về HCM  . Trên đường về Quý 
khách dừng chân nghỉ ngơi và mua đặc sản tại Bò Sữa Long Thành.. 



Về đến TP HCM -  Sa Đéc,  SÀI GÒN VIP TOUR chia tay tạm biệt. Hẹn gặp 
lại Quý Khách. 

GIÁ TOUR : 650.000 Đ/KHÁCH 

(Trường hợp không đủ số lượng, công ty xin phép dời khách sang 
chuyến tiếp theo) 

  

GIÁ VÉ BAO GỒM  

Vận chuyển : Xe 45c , đời mới có máy lạnh, đưa đón khách theo chương 
trình. 

Ăn uống gồm (2 bữa): - 01 Bữa ăn sáng (40.000 VNĐ/suất) gồm: Hủ Tiếu, 
Phở, Bún Bò, Cơm Tấm, Bánh Canh, + Sữa Đâu Nành, Cà phê, café sữa 
Nước Ngọt… 

01 Bữa ăn trưa (90.000 VNĐ/Khách/Bữa) gồm: 02 Món Mặn, Món Xào, 
Món Canh, Trái cây, Trà đá, Khăn Lạnh. 

Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn sinh hoạt trò chơi trên 
biển 

Vé vào cửa các thắng cảnh : 

KDL Viễn Đông - Hồ Cốc 

Tham quan KDL, BÌNH CHÂU 

Ghế dù, tắm nước ngọt 

Nước uống trên đường mỗi khách 01 chai nước suối SÀI GÒN VIP 
TOUR 500ml/chai, khăn lạnh, nón SAI GÒN VIP TOUR 



Quà tặng lưu niệm của SÀI GÒN VIP TOUR cho mỗi khách, xổ số vui có 
thưởng trên xe. 

Bảo hiểm du lịch trọn tour, theo tiêu chuẩn bảo hiểm Việt Nam: 
20.000.000 vnd/vụ 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM : 

Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân khác. 

Thuế VAT. 

GIÁ VÉ TRẺ EM : 

Trẻ em dưới 06 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo.  

Trẻ em từ 06 tuổi  trở lên mua 01 vé như người lớn. 

CHÍNH SÁCH HỦY TOUR: 

 Một (01) đợt khởi hành tối thiểu 20 người, nếu không đủ số lượng khách 
hàng, Công ty sẽ dời lịch khởi hành vào đợt kế tiếp 

 Trường hợp thay đổi lịch đã đặt, khách hàng phải thông báo trước 07 
ngày (chỉ giải quyết 01 lần thay đổi). 

 Khách hủy tour ngay sau khi đăng ky ́chịu phí 30% giá tour. 
 Khách hủy tour trước 10 ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour 

 Khách hủy tour trước 5 ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour 

 Khách hủy tour trước 3 ngày khởi hành chịu phí 100% chi phí tour. 
 


