
 

 

 

TOUR NGHỈ MÁT CAO CẤP 

HỒ TRÀM RESORT 
 

 Phương tiện    :  Xe Ôtô đời mới cao cấp 

 Thời gian        :  2 Ngày - 1 Đêm 

 Khởi hành       :  Không áp dụng vào dịp lễ 30/4 

 

BÁO GIÁ TOUR / KHÁCH (VND) 
TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR GỐC GIÁ TOUR KHUYẾN MÃI 

Resort 4 Sao 2,590,000đ 2,159,000đ 
 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TOUR: 

 Thự giãn cuối tuần cùng gia đình thật đơn giản !!! 

 Thưởng thức hải sản tươi ngon  

 Bao phòng tại Resort cao cấp sát biển có hồ bơi 

 Thưởng thức 1 bữa buffet sáng tại resort cao cấp 

 Tắm bùn khoáng nóng trị bệnh tại KDL Bình Châu 

 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

 Ngã tư Trung Chánh – Quận 12 (Ngay trung tâm văn hóa quận 12) 

 Pandora Trường Chinh, Q.Tân Bình 

 Nhà văn hóa Thanh Niên: 04 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q.1 

 Ngã tư Hàng Xanh, Ngay cây xăng số 3 

 Ngã tư Thủ Đức 

 

NGÀY 1: TP HCM - HỒ TRÀM RESORT | ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI 

Sáng:  05h30 - Xe và Hướng dẫn viên SAIGON STAR TRAVEL đón quý khách tại 

điểm hẹn, khởi hành đi Hồ Tràm. 

07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại Nhà Hàng Cơm Tấm Thuận Kiều, hoặc nhà hàng 

Phú Mỹ Phương. Tiếp tục lộ trình, trên xe quý khách nghe thuyết minh, tham 

gia các trò chơi vui nhộn: hát cho nhau nghe, … 

09h00: Tiếp tục hành trình đi Biển Hồ Cốc. Quý khách tự do tắm biển 

12h00: Dùng cơm trưa tại Resort.  

13h30: Nhận phòng tại Resort Hồ Tràm nghỉ ngơi. 

Chiều:  

15h00: Qúy khách tắm biển, tắm hồ bơi tự do. 

18h00: Dùng cơm tối tại Nhà Hàng. 

Tối:     Quý khách nghỉ ngơi tại resort. 

 

NGÀY 02: HỒ TRÀM - BÌNH CHÂU – HCM | ĂN SÁNG, TRƯA 

Sáng:  Dùng điểm tâm sáng Buffet tại resort. Trả phòng Resort quý khách lên xe khởi 

hành đi Bình Châu. Đoàn đến KDL Bình Châu Tận hưởng cảm giác ấm áp dễ 

chịu khi ngâm chân trong hồ khoáng nóng 40oC - giúp lưu thông khí huyết, 

phục hồi sức khoẻ... Luộc trứng ở giếng nước nóng 82oC, thú vị thưởng thức 



 

 

ngay món trứng luộc giữa thiên nhiên (Qúy được bao vé cổng, khách tự túc phí 

ngâm chân). 

Lưu ý: Nếu đoàn không đi Bình Châu thì quý khách tự do nghỉ ngơi tại resort, tắm 

biển tự do…. 

11h30: Dùng cơm trưa tại nhà hàng, đoàn về lại Tp. Hồ Chí Minh. Trên đường về ghé 

tham quan mua sắm đặc sản tại Trung Tâm Bò sữa Long Thành. 

18h00: Đoàn về đến Tp. Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu, kết thúc 

chương trình tham quan, chia tay quý khách hẹn ngày gặp lại! 

 

GIÁ TRÊN BAO GỒM: 
Vận chuyển:  

 Xe du lịch đời mới, máy lạnh, sang trọng 

 Tài xế chuyên nghiệp 

Lưu trú:  

 Hồ Tràm Beach Resort, Vietsopetro, đầy đủ tiện nghi. (Từ 2 – 3 khách/phòng). 

Ăn uống: 

 Bữa chính: 03 bữa cơm phần, tiêu chuẩn 150.000đ/bữa/kh + 01 Bữa ăn tối tại 

Resort 300.000đ/suất. 

 Bữa sáng:  01 bữa: phở, bún, hủ tíu… có café, giải khát + 01 bữa buffet sáng 

tại Resort 

Bảo hiểm:  

 Bảo hiểm du lịch trọn tour: 20.000.000/trường hợp. 

Hướng dẫn:  

 HDV Trẻ, nhiệt tình, vui vẻ, thuyết minh suốt tuyến. 

Vé tham quan: 

 Vé tham quan theo chương trình 

Dịch vụ kèm theo: 

 Khăn lạnh, nước suối 1-2 chai 500ml/khách/ngày,  

 Thuốc Y tế dự phòng, 

 Nón du lịch 

Qùa tặng:  

 Phần thưởng trò chơi trên xe, 

 Băng rôn trao xe  

Vé Trẻ Em:  

 Trẻ em dưới 05 tuổi không thu phí, cha mẹ tự lo ăn uống cho bé 

 Từ 05 đến 10 tuổi tính 75% giá vé (ngủ chung với bố mẹ) 

 Từ 11 tuổi tính như người lớn 

GIÁ CHƯA BAO GỒM: 

 Thuế VAT. 

 Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 

 

SAIGON STAR TRAVEL 
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO – HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO” 

 


