
 

 

TOUR VŨNG TÀU 1 NGÀY 

NÔNG TRẠI CỪU _ BẾN THUYỀN MARINA 
06h00: Xe và HDV Công ty 168 TRAVEL đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành 

đi Vũng Tàu. 

07h00: Dùng điểm tâm tại nhà hàng. Tiếp tục lộ trình đến Vũng Tàu. Trên đường đi mọi người sẽ được nghe HDV thuyết 

minh về những nét đặc sắc và độc đáo của vùng đất mà đoàn đang đi qua và tham gia vào một số trò chơi sinh hoạt tập thể 

như: đố vui, ca hát, kể chuyện... để nhận về cho mình những phần quà thú vị từ Công ty 168 TRAVEL. 

 

08h30: Quý khách đến với Nông Trại Cừu - đứng ở nơi đây sẽ mang đến cho bạn cảm giác như đang ở nông trại châu Âu. 

Bạn có thể thoải mái bồng bế những chú cừu non, vuốt những bộ lông trắng muốt hay rong chơi cùng những chú cừu tách 

đàn, rượt đuổi nhau và nô đùa giữa khu đất rộng lớn, đôi khi có con nhút nhát thấy khách đến bỏ chạy, có con thì lì lợm 

đứng nghểnh mặt cho khách tha hồ chụp. 

 

   

09h30: Đoàn đến với phố biển Vũng Tàu, thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát lạnh, tự do tham gia các hoạt động 

trên bãi biển. 

12h00: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng, thưởng thức các món ăn mang đậm phong vị của biển. 

13h00: Xe đưa đoàn đến Bến Du Thuyền Marina – nơi được xem là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước ở 

Vũng Tàu với khung cảnh trời Tây bên cạnh nhiều du thuyền hiện đại. Đến đây du khách sẽ được chu du trên những chiếc 

cano, lướt cùng sóng biển bằng thuyền buồm, tham quan, ngắm cảnh trên sông Dinh, tìm hiểu về cuộc sống của các ngư dân 

trên bè nổi...Rời Bến Du Thuyền quý khách có thể đến một điểm cũng khá nổi tiếng tại Vũng Tàu hiện nay đó là nhà úp 

ngược ( chi phí tự túc ). 



 

 

 
 

 

Khởi hành về lại điểm đón ban đầu. Trên đường về ghé Trạm dừng chân bò sữa Long Thành để mua sắm các sản phẩm làm 

từ sữa bò tươi nguyên chất về làm quà cho người thân 

18h00: Đoàn về đến TP.HCM, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Công ty 168 TRAVEL chia tay quý khách và hẹn ngày 

gặp lại trong những chuyến đi thực tế 

tiếp theo! 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 

599.000 

  

LỊCH KHỞI HÀNH 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển Xe đời mới máy lạnh 16-29 Chỗ 

 Ăn uống 
 Quý khách thưởng thức các món ăn đặc sản, thực đơn cơm phần 05 

món, hợp vệ sinh với đặc sản địa phương (tiêu chuẩn 100,000 VNĐ/phần) 

 Vé tham quan  Nông trại cừu, bến du thuyền Marian  

 Bảo hiểm  10.000.000 đ/Người/trường hợp 

 Hướng dẫn viên  1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

 Nước suối, khăn 

lạnh,nón 

 Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 

 Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Chi phí cá nhân 

 Giặt ủi, điện thoại,ăn uống ngoài chương trình ….. 

 Ăn uống ngoài chương trình, các chi phí cá nhân khác. 

 Tiền tip Bác tài và HDV. 

 Vé Nhà Úp ngược 

 Ghế dù bãi biển 

 Thuế VAT 10%  Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn vui lòng lien hệ 168 Travel 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

 Trẻ em dưới 05 tuổi: (năm sinh 2013 về sau) trở xuống: miễn phí, gia đình tự lo cho 

bé. 02 ngươi lớn chỉ kèm theo 01 trẻ em, trẻ em thứ 2 tính ½ vé. 

 Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi (năm sinh 2007 – 2012): 100% vé người lớn 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 1 vé 
 


