
 

  
  

Tour Du Lịch 8/3: Bến Du Thuyền Marina | Hồ Tràm | 

Vietsovpetro 4* ( Noi1-4143-07032020 ) 

2 Ngày 1 Đêm 

 

Ngày 1: TP.HCM - BẾN DU THUYỀN MARINA - HỒ TRÀM ( Ăn 

trưa, tối ) 

07h30: Xe và HDV của Bờ Cát Vàng Travel, đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành 

đi Hồ Tràm. Trên đường quý khách cùng HDV giao lưu, sinh hoạt, Quý khách nghỉ 

ngơi, nghe thuyết minh và tham gia các trò chơi tập thể trên xe để nhận phần quà từ 

Cty Bờ Cát Vàng Travel 

09h30: Trên đường di chuyển đoàn tham quan tại: 

 Bến Du Thuyền Marina: những chiếc cano cao tốc hiện đại sẽ đưa Quý khách 

đi tham quan 1 vòng sông Dinh, nơi tập trung các ngành công nghiệp lớn của Bà 

rịa – Vũng Tàu, là căn cứ Hải quan, cảnh sát biển,… Vừa tận hưởng hương vị 

mặn của biển, vừa được ngắm nhìn cảnh quan bên hai bờ sông. 

Trưa: Đến nhà hàng dùng bữa trưa tại NH Marina, sau đó tiếp tục lộ trình. 

Chiều: Đến với khu Resort Vietsovpetro, nhận phòng nghỉ ngơi. Qúy khách tự do tắm 

biển, hồ bơi và sử dụng các dịch vụ cao cấp tại đây: Hồ Bơi, bãi biển, dù lượn, Moto 

nước, tenis,… 

19h00: Đoàn đến dùng cơm BBQ tại Nhà hàng. Sau đó là chương trình tự do của quý 

khách. 

Ngày 2: HỒ TRÀM - TP.HCM ( Ăn sáng, trưa ) 

07h00: Quý khách dùng điểm tâm Buffet tại resort. 

08h00: Tự do tắm biển, hồ bơi và sử dụng các dịch vụ cao cấp tại đây: Hồ Bơi, bãi 

biển…hoặc tham gia trò chơi trên biển như: Dù lượn, moto nước...(chi phí tự túc) 

11h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng, Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó, 

khởi hành về lại TP Hồ Chí Minh. 



 

  
  

13h00: Trên đường, quý khách dừng chân tham quan và mua đặc sản tại Trung tâm 

thương mại Bà Rịa - Siêu thị mắm Trí Hải. 

14h00: Tiếp tục lộ trình về Sài Gòn, trên đường tham quan: 

 Chùa Đại Tòng Lâm: tên đầy đủ là Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm Tự; là một 

ngôi đại tự có nhiều công trình quy mô và hiện đại, tiến đến mở Phật học viện, 

quy tụ Tăng Ni khắp nơi về tu học, đào tạo lực lượng kế thừa thực hiện sự nghiệp 

hoằng pháp độ sanh. 

Tiếp Tục lộ trình, quý khách ghé dùng chân và mua sắm đặc sản tại Bò Sữa Long 

Thành.                          

18h00:  Xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu, kết thúc chuyến tham quan. HDV Bờ Cát 

Vàng chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYỂN THAM QUAN BỔ ÍCH 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của Resort/ khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 

12h00 

BẢNG GIÁ 

STT Ngày khởi hành Tiêu chuẩn Giá 

1 07/03/2020 4 sao 1.986.000đ 

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁCH HÀNG CẦN LƯU Ý 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH  (VNĐ) 

Người lớn   

Từ 11 tuổi trở lên 

Trẻ em 

Từ 05 - dưới11 tuổi 

Phụ 

Thu 

Phòng 

Đơn 

RESORT 4*: 2.286.000 VNĐ (phổ thông) 

RESORT 4*: 1.986.000 VNĐ (dành cho khách hàng nữ) 
50% 

950.000 

VNĐ 

Trẻ em ngủ chung giường với người lớn đi kèm 

Phụ thu nước ngoài 300.000 vnd/ khách 



 

  
  

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

 VẬN CHUYỂN:  Xe du lịch 16, 29, 35, 45chổ đời mới máy lạnh, tivi, ghế 

bật, phục vụ đưa đón đoàn suốt tuyến          

 LƯU TRÚ: RESORT VIETSOVPETRO 4*, Tiêu chuẩn 2 - 3 khách/ phòng.  

 ĂN UỐNG: Nhà hàng địa phương tiêu chuẩn, hợp vệ sinh. 01 bữa buffet sáng 

tại Resort + 03 bữa chính. Trong đó có 1 bữa BBQ. 

 HDV:  Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ Đoàn tham quan suốt 

tuyến. 

 BẢO HIỂM: Bảo hiểm du lịch theo quy định của Bảo hiểm du lịch 

20.000.000vnđ/vụ 

 THAM QUAN: Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan 

theo chương trình. Bao gồm cano tham quan 1 vòng giàn khoan từ 20 – 30’. 

 QUÀ TẶNG: Nón du lịch  Bờ Cát Vàng Travel, khăn ướt, nước đóng chai 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

 Tiền TIP cho HDV + Tài xế địa phương, VAT 10% 

 Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar… 

 


