
 CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BIỂN VŨNG TÀU MARINA 

THAM QUAN GIÀN KHOAN - VƯƠNG QUỐC HÀO 

ĐẢO GÒ GĂNG   
 

 

 

Khởi hành thứ 7 hàng tuần 
Vũng Tàu là một địa điểm du lịch quen thuộc của người dân Sài Gòn mỗi dịp cuối tuần. 

Bên cạnh những địa điểm du lịch nổi tiếng được nhiều ngươi biết tới thì tại đây cũng còn 

những vùng đất hấp dẫn ít người biết tới. Trong thời gian gần đây, các bạn trẻ đã phát 

hiện ra một hòn đảo hoang sơ, yên tĩnh, rất thích hợp cho chuyến du lịch. Đó chính là 

Đảo Gò Găng. Các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá hòn đảo này nhé 

 

NGÀY  01:  TPHCM   - VŨNG TÀU MARINA  

 

05h30: Xe và Hướng dẫn viên  đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Vũng Tàu. 
06h30: Đoàn dùng điểm tâm sang tại nhà hàng Mekong Restop. Tiếp tục lộ trình, trên xe 

quý khách nghe thuyết minh, tham gia các trò chơi vui nhộn: hát cho nhau nghe...... 

09h00:Chào mừng quý khách đến với biển Vũng Tàu,  
9h30: Đoàn lên cano cao tốc tham quan một phần của thành phố Vũng Tàu quay mặt về 

hướng vịnh sông với thủ phủ ngành công nghiệp dầu khí lớn nhất cả nước trên vịnh sông 

Dinh: Cảng PV ship yard, cảng Việt Xô, các chân đế giàn khoan của Nga, Singapore 

2 ngày 1 – đi xe về xe 



(giàn khoan Tera conquest 9, 10) các tàu dịch vụ dầu khí cực lớn (sông Dinh 03, sông Dinh 

01, Pep,… các tàu liên doanh). 

10h15: Đoàn đến Gò Găng: Một hòn đảo rất hoang sơ nhưng không kém phần thơ mộng. 

Tại đây, quý khách có thể khám phá khu rừng ngập mặn, ruộng muối, cách người dân nuôi 

trồng hải sản được thưởng thức hào nướng, càng cúm, cua, cá…những món hải sản có 

cách chế biến giản đơn nhưng hương vị vô cùng hấp dẫn mạng đậm hương vị riêng của đảo 

Gò Găng. Đoàn tham gia ngay chương trình “thưởng thức Hàu nướng tôn thép” một 

trong những đặc sản vô cùng đặc biệt của Đảo Gò Găng được chế biến riêng theo cách của 

người Gò Găng mang một hương vị vô cùng đặc biệt. 

10h30: Đoàn nhận chòi lá thay trang phục tham gia teambuilding tại bãi biển của đảo Gò 

Găng với các trò chơi hấp dẫn được dẫn dắt bởi sự hóm hỉnh của quản trò tạo nên không 

khí vui nhộn gắn kết mọi người lại với nhau hơn. Hoặc du khách có thể tự do vui chơi 

tham gia các hoạt động thể thao dưới nước, cùng hòa vào làn nước biển tươi mát tại đảo 

Gò Găng. 

12h00: Đoàn về khu vực chòi lá nghỉ ngơi tắm nước ngọt dùng bữa trưa tiệc BBQ 

tham gia chương trình tại nhà hàng của đảo Gò Găng. 

14h30: Đoàn lên cano trở về Vũng Tàu Marina chụp hình tập thể lưu niệm kết 

thúc chương trình tại đảo Gò Găng.. 

15h30: Qúy khách nhận phòng tại khách sạn 4 sao New Wave, quý khách tự do tắm biển 

hoặc hồ bơi của khách sạn. 

18h30: Dùng cơm tối tại nhà hàng khách sạn NewWave 

19h00: Tối tự do nghỉ ngơi và tự do khám phá thành phố Vũng Tàu về đêm. 

 

NGÀY  02:  THAM QUAN VŨNG TÀU – TPHCM 

 

07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn 

08h30: Xe đưa đòan đi tham quan Tượng Chúa Kito Vũng Tàu đứng trên đỉnh núi Tao 

Phùng, Tiếp tục lộ trình đi tham quan Thích Ca Phật đài sau đó xe đưa quý khách dùng 

cơm trưa và làm thủ tục trả phòng khách sạn. 

13h00:  Xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu HDV chia tay quý khách hẹn ngày gặp lại! Kết thúc 

chuyến tham quan! 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên ) 

KHÁCH SẠN 4 SAO  NEW WAVE  HOTEL  

1.750.000 VNĐ/PAX XE UNIVER 45 CHỔ 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

TỪ 5 ĐẾN 11 TUỔI: 50% 

GIÁ TOUR TRẺ EM:TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI: 

MIỂN PHÍ CHA MẸ TỰ LO 
 

 

BAO GỒM : 

3 SUẤT ĂN CHÍNH 150.000Đ/SUẤT 

2 SUẤT ĂN SÁNG 

CANO KHÁM PHÁ GIÀN KHOAN 

 

 



 

  

 

*GIÁ TOUR BAO GỒM:  

1. Xe Univer 2018 tham quan theo chương trình  

2. Hướng dẫn viên nghiệp vụ chuyên môn.  

3. Khách sạn 4 sao  

4. Vé vào cửa 01 lượt các điểm tham quan theo chương trình. 

5. Ăn các bữa: Điểm tâm tại khách sạn, 

6. Ăn trưa, tối tại các nhà hàng. 

7. Phục vụ 02 nước 0.5l/ khách/ ngày, khăn lạnh 01 cái/ ngày 

8. Bảo hiểm tai nạn du lịch mức: 50.000.000 VND, theo quy định của bảo hiểm PVI. 

9. Nón du lịch. 

 
 

* KHÔNG BAO GỒM:  
 

1. Thuế VAT 10%. 

2. Tiền tips cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương. 

3. Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách.sạn,  

4. Optional tour ( nếu có ) 

 
 
 
 

 


