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Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm 

Phương tiện: Đi về ÔTô 

Khởi hành: Theo yêu cầu 

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. 
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NGÀY 1: TP.HCM – COCO BEACH CAMP – TEAM BUILDING – LỬA TRẠI – 

GALA DINER – BBQ ( ăn 3 bữa) 

 

-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 2 ngày 1 đêm. 

- 07h30: 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. 

- 10h30: Đến KDL CoCo Beach Camp du khách làm thủ tục nhận lều, (hoặc khách sạn) tự do 

thư giãn 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. 

Chiều: Đoàn tập trung tại bãi biển tham dự chương trình TEAMBUILDING được thiết kế 

dành riêng cho quý đoàn. 

* Với cơ cấu giải thưởng như sau: 

. Giải nhất: 01 Thùng beer Tiger                             .  Giải nhì: 01 Thùng nước ngọt 

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

phí tự túc) 

- 18h00:  Qúy khách dùng TIỆC NƯỚNG BBQ – GIAO LƯU LỬA TRAI –  GALA 

DINNER tại bãi biển. Kết hợp tham gia chương trình “GAME SHOW – SÂN KHẤU 

HOÁ” hoành tráng do Mc và các hoạt náo viên Vietnam Tourist dàn dựng và thực hiện. Sân 

khấu đựơc trang trí hoành tráng, mang thương hiệu công ty. 
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NGÀY 02: COCO BEACH CAMP – DINH THẦY THÍM – TP.HCM ( Ăn 2 bữa) 

 

Sáng: Du khách ngắm ánh bình minh trên biển. Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Tự do tắm 

lặn biển xanh và thưởng ngoạn cảnh đẹp biển Cam Bình 

- 10h00: Quý khách làm thủ tục trả lều, xe đưa du khách khởi hành tham quan: Dinh Thầy 

Thím - một trong những nơi được xem là linh thiêng nhất của người dân Lagi Hàm Tân, nghe 

hướng dẫn viên kể về truyền thuyết hình thành nên ngôi Dinh (quý khách tự túc đi xe trung 

chuyển lên Dinh: hình thức: Xe ôm hoặc Xe Lam). 

- 12h00: Dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa, đoàn lên xe khởi hành trở về Sài Gòn. 

Ngồi trên xe, du khách thưởng thức những bản tình ca bất hủ và nghỉ trưa trên xe. 

Chiều tối: Đến Sài Gòn, xe đưa du khách trở về điểm đón ban đầu. Kết thúc chương 

trình Tour đi Coco Beach Camp 2 ngày 1 đêm. 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-- 

KÍNH CHÚC ĐOÀN CÓ CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

--o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

THỜI GIAN KHÁCH SẠN  
GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 

DU LỊCH 

COCO BEACH 

– 

TEAMBUIDING 

– GALA DINER 

2N1Đ 

Ngủ lều 1.490.000 

Phòng Beat huts  1.790.000 

Resort 3 sao 1.790.000 

ÁP DỤNG CHO ĐOÀN TRÊN 40 KHÁCH 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
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1. Vận chuyển: Xe ghế ngồi đời mới, máy lạnh. 

2. Lưu trú: Khách sạn 2 sao, đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 4 người/ 1 phòng 

3. Ăn uống 

-  Ăn sáng: 2 buổi tô + ly (Phở, bánh canh, bún bò… Nước uống: café, sữa đậu nành) 

- Ăn chính: 2 bữa ăn chính (110.000vnđ/xuất) + 1 bữa bữa thực đơn tiệc Gala ( 

220.000đ/ xuất) 

4. Vé tham quan: Tất cả vé vào cổng tham quan theo lịch trình. Chúng tôi sẽ không 

hoàn lại vé tham quan nếu đoàn bỏ điểm tham quan. 

5. Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp 

6. Hướng dẫn viên: HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

7. Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

8. Teambuilding & Gala Dinner: 

 Backdrop Gala dinner + Treo Xe. 

 Gala Dinner theo chủ đề và mang Logo Thương Hiệu Công Ty Quý Khách. 

 MC chuyên nghiệp tổ chức trò chơi và dẫn chương trình. 

 Sân khấu lớn của nhà hàng hát karaoke và biểu diễn các tiết mục BTC yêu cầu từ 

trước. 

 Sân chơi (Khuôn viên) riêng cho đoàn. 

 Âm Thanh Lớn – nhạc Dance sôi động. 

 Vietnam Tourist thực hiên chuyên nghiệp theo kịch bản thống nhất với quý khách. 

 Đội ngũ nhân viên Vietnam Tourist: Nhiều kinh nghiệm, năng động, trẻ trung, 

nhiệt tình. 

 Trọn gói đạo cụ theo chương trình Team. 

 Quà tặng trong chương trình Gala (Quà chơi game show Gala). 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm 

tham quan. 

- Điểm tham quan:  Điểm tham quan ngoài chương trình. 

- Thuế VAT 10%: Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham 

quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải 

mua ½ vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 
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- Từ 5-10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ 

chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi, em 

thứ 2 trở lên phải mua suất người lớn. 

- Trẻ em 11 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

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. 

 Đoàn 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 

 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. 

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

 Khi đăng ký, đoàn 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. 

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

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

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

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

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

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

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

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

Cảm ơn Đoàn đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com 


