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Thời gian: 1 Ngày  

Phương tiện: Đi về ÔTô 

Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần 

Khu nghỉ mát Coco Beach được thành lập vào năm 1995, là khu nghỉ mát trên bãi biển đầu tiên ở 

Miền Nam-Việt Nam, được quản lý và chăm chút bởi cặp vợ chồng người Pháp-Đức, Daniel và Jutta. 

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên đặt chân tới khu nghỉ mát Coco Beach, bạn sẽ hiểu được vì sao 

nơi đây được gọi là “một góc nhỏ của Thiên Đường”. 

Một bãi biển riêng rộng lớn được bao bọc bởi khu vườn nhiệt đới và một hồ bơi đẹp kết hợp với 31 

ngôi nhà sàn mái lá và những ngôi biêt thự. 

 

NGÀY 1: TP.HCM – COCO BEACH CAMP – TEAM BUILDING – LỬA TRẠI 
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05h00: Xe và hướng dẫn viên (HDV) VIETNAM TOURIST đón du khách tại điểm hẹn. 

Khởi hành đi La gi theo đường cao tốc Long Thành - Vũng Tàu với hành trình Tour đi CoCo 

Beach Camp . 

07h00: Qúy khách dừng chân dùng điểm tâm tại nhà hàng Mekong Long Thành. Tiếp tục lộ 

trình, trên xe hướng dẫn viên sẽ thuyết minh các tuyến điểm, lịch sử, phong tục tập quán từng 

vùng miền nơi đoàn đi qua đồng thời tổ chức các trò chơi vui nhộn như: Cậu Cả Cô Chín. 

Đuổi hình bắt chữ. Đi tìm ẩn số. Truy tìm báu vật. Chiếc nón kỳ diệu,... 

- Với những phần quà vô cùng bất ngờ và thú vị. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho quý 

khách những tiếng cười sảng khoái và bổ ích. 

09h00: Đến KDL CoCo Beach Camp du khách tự do đi dạo, chụp hình và tắm biển. 

12h00: Quý khách dùng bữa trưa tại Coco Beach Camp với những món ăn mang đậm hương 

vị biển. Nghỉ ngơi thư giãn. 

14h00:  Đoàn tập trung tại bãi biển tham dự chương trình TEAMBUILDING * Với cơ cấu 

giải thưởng hấp dẫn. 

Kết thúc chương trình, quý khách tự do tắm lặn biển xanh, thưởng thức hải sản tươi sống (Chi 

phí tự túc) 

16h00: Qúy khách lên xe về lại TP.HCM 

20h00:  Đến Sài Gòn, xe đưa du khách trở về điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình Tour 

đi Coco Beach Camp 1 ngày, HDV thay mặt công ty du lịch gửi đến quý khách lời cảm ơn 

chân thành, chúc quý khách thật nhiều sức khỏe và ngày một thành công! Hẹn gặp lại quý 

khách trong những chuyến tham quan lần sau. 

 

--o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

Gía tour: 650.000 vnđ 

CHI PHÍ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển: Xe đời mới, tiêu chuẩn du lịch, phục vụ đưa đón theo chương trình . 
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2. Nước uống đóng chai 1chai/người/ngày, khăn lạnh. 

3. Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm phục vụ thuyết minh suốt tuyến. 

4. Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường cao nhất 50.000.000 đ/vụ. 

5. Bao gồm chương trình team building  

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

1. Chi phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình 

2. Thuế V.A.T 10% (Nếu quý khách xuất Hóa đơn VAT). 

3. Chi phí cá nhân khác. 

4. Cano vui chơi trên biển. 

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM 

1. Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

2. Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi mua 70% vé. (Tiêu chuẩn 70% vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi 

và ngủ ghép chung phòng với gia đình). 

3. Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn phí . Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi 

kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 70% vé  

GHI CHÚ 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay 

đổi. 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành 

hoặc hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’ 

 Quý khách phải mang theo bản chính giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Nếu không có sẽ 

không được qua đảo), nên mang theo hành lý gọn nhẹ. 
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 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải 

mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, ngày 

cấp, nơi cấp. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những 

thắc mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để 

giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

LƯU Ý 

- Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

- Không hoàn lại tiền nếu khách không đi tham quan theo chương trình. 

- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

- Vietnam Tourist sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong các 

trường hợp bất khả kháng: Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

 ĐIỀU KIỆN  HỦY TOUR:  

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá 

vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com 


