(Tour code: VT1 & Thời gian: 1 Ngày & Phương tiện: Ôtô)

Giá tour từ: 380.000 vnđ / khách
TƯ VẤN: 0283 868 8825 – 0919 623 535 – 0919 515 059 - 0913 805 227
Điểm nổi bật:
Du lịch Vũng Tàu là vùng đất có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, một thành phố biển Vũng Tàu không
chỉ hiền hòa bình dị mà còn vô vàn những danh lam thắng cảnh nổi tiếng với những bãi biển trải dài, những
con đường rộng rãi, tháng đãng, sẽ mang lại cảm giác bình yên, dễ chịu cho du khách khi đến đây.
06h00: KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH VŨNG TÀU (90Km: Ăn trưa)
- Xe và Hướng dẫn viên DL Khám Phá Mới đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi tour Vũng Tàu.
- Cánh đồng cừu – với những chú cừu nhỏ nhắn đáng yêu làm xao xuyến con tim của biết bao du khách khi
check in điểm này.
- Núi Tao Phùng – Trải nghiệm từ trên cánh tay của Tượng Chúa Kito, Quý khách sẽ cảm nhận được hương
biển đan trong gió và chiêm ngưỡng toàn cảnh Biển Đông, mũi Nghinh Phong, miếu Hòn Bà.
- Bãi biển Thùy Vân – nơi quý khách sẽ được hòa mình cùng dòng nước biển xanh mát “giữa mùa hè”, hay
phơi mình đón ánh nắng lung linh trên bãi cát vàng, bên không khí nhộn nhịp nơi phố biển.
- Bến du thuyền Marina – với không gian hiện đại, lãng mạn cùng hệ thống cầu cảng và những chiếc thuyền
buồm rực rỡ sắc màu đang vươn mình đón gió, sẽ giống như một vùng biển trời Âu dành cho du khách thỏa
sức Selfie…
Buổi chiều: Trên đường trở về Sài Gòn, đoàn sẽ dừng chân tại trạm Bò Sữa Long Thành – mua sắm những
đặc sản làm quà cho người thân. Xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu, kết thúc chuyến du lịch Vũng Tàu.

Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhưng
vẫn đảm bảo tham quan đầy đủ các địa điểm trong chương trình.
Thông tin thanh toán chuyển khoản:
- Tài khoản Công ty tên: Công Ty TNHH MTV Du Lịch Khám Phá Mới.
- Tài khoản số: 83446989 – ACB - PGD Nguyễn Tri Phương- Ngân hàng TMCP Á Châu
- Tài khoản Cá nhân tên: Nguyễn Trường Lân (Giám đốc)
- Tài khoản số: 0071001902661 – (Vietcombank) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vệt Nam.
- Tài khoản số: 69886688 – (ACB) - PGD Nguyễn Tri Phương - Ngân hàng TMCP Á Châu.
GIÁ TOUR BAO GỒM:
KHÁM PHÁ MỚI - TRẢI NGHIỆM MỚI

Vận chuyển: Xe Du Lịch loại 16, 30, 45 chỗ đời mới đưa đón tham quan suốt hành trình. (Tùy theo số
lượng khách, đăng ký thực tế.).
Tham quan theo chương trình: Bãi biển + Ghế bố + Nhà chòi mát + Phí tắm nước ngọt và tham quan.
 Điểm đón 1: 101 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10.
 Điểm đón 2: Cung Văn Hóa Lao Động, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.
 Điểm đón 3: KDL Văn Thánh: số 600 Đường Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh.

Ăn uống: Bữa cơm trưa tại nhà hàng với thực đơn 6 món.
Bảo Hiểm: - Bảo hiểm du lịch với mức 10.000.000 VND/người/ngày. (Cty CPBHQT AAA).
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: Phí điểm tâm, chụp hình tại bến Tàu Marina và chi phí khác.
Điều kiện đăng ký và hủy tour chịu phí như sau:
 Quý khách hủy tour trước 5 ngày khởi hành: 30% giá tour.
 Quý khách hủy tour trước ngày khởi hành 2 ngày: 50% giá tour.
 Quý khách hủy tour trong vòng 24h, kể từ ngày khởi hành: 70% giá tour.

KHÁM PHÁ MỚI - TRẢI NGHIỆM MỚI

