
 

 

VUI CHƠI TẠI COCO BEACH 
CAMP 01 NGÀY 

Tour coco beach camp lagi - Biển Cam Bình, chương trình Tour đa dạng 
với nhiều điểm đến hấp dẫn chắc chắn sẽ đem đến cho quý khách và gia 
đình của mình có những một khoảng thời gian nghỉ dưỡng vô cùng thú 
vị. Lịch trình các điểm đến quý khách có thể tham khảo thêm tại đây. 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH:  tại văn phòng công ty SÀI GÒN VIP TOUR  

712 AN DƯƠNG VƯƠNG P13 QUẬN 6.  

05h30: Trường học Mạc Đĩnh Chi q.6. 

Galaxy kênh dương vương quận 6 .  

05h50: Đón khách tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, 
Quận 1 

06h10: Đón khách tại Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Quận Bình 
Thạnh 

SÁNG: KHỞI HÀNH TOUR COCO BEACH CAMP LAGI( Ăn sáng, trưa) 

- 06h00: Xe và hướng dẫn viên Công ty Du Lịch Saigon VIP TOUR đón du 
khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Tour coco beach camp lagi theo đường 
cao tốc Long Thành - Vũng Tàu. 

- 07h30: Đoàn tham quan dừng chân dùng điểm tâm tại nhà hàng Đại 
Phú. 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 và tổ 
chức các trò chơi vui nhộn có thưởng như: (Chiếc nón kì diệu, đi tìm ẩn 
số, đuổi hình bắt chữ…). Cùng nhiều phần quà lưu niệm tặng đội hoặc cá 
nhân thắng cuộc. 



- 09h30: Đến bãi biển Cam Bình, du khách nhận ghế dù tại Coco Beach 
Camp, sau đó tự do thư giãn tắm biển và thưởng thức hải sản bên gia 
đình….(Phí hải sản tự túc). 

 

- 12h00: Đoàn tham quan dùng bữa trưa tại Coco Beach Camp với 
những món ăn mang đậm hương vị biển. Sau đó quý khách nghỉ ngơi thư 
giãn. 

 

Biển Lagi Cam Bình Coco Beach Camp - Mang một vẻ đẹp rất riêng 

Đến Lagi Cam Bình Coco Beach Camp bạn có thể thỏa thích chụp cho 
mình những tấm ảnh siêu đẹp 

- Đoàn tự do tắm, lặn biển xanh Cam Bình và tự túc thưởng thức hải sản 
tươi sống với giá rẻ. 

 

- 16h00: Đoàn lên xe khởi hành trở về Sài Gòn, xe ghé dừng chân tại trạm 
dừng chân để quý khách vệ sinh cá nhân, sau đó về thẳng TpHCM. 

- Tối: Đến Sài Gòn, xe đưa du khách trở về điểm đón ban đầu. Kết thúc 
chương trình Tour Du Lịch Lagi Ở Coco Beach Camp. Thay mặt Công Ty 
Du Lịch SÀI GÒN VIP TOUR gửi đến du khách lời cảm ơn chân thành, chúc 
quý khách mạnh khoẻ - thành công, và hẹn gặp lại quý khách trên mọi 
nẻo đường của Du Lịch SÀI GÒN VIP TOUR.. 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 

549.000đ/khách 

(Trường hợp không đủ số lượng, công ty xin phép dời khách sang 
chuyến tiếp theo) 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 



Vận Chuyển: Xe du lịch đi Lagi Hàm Tân đời mới, máy lạnh suốt tuyến. 
Tài Xế & Phụ Xế nhiều năm kinh nghiệm trong nghành vận chuyển hành 
khách, lái xe an toàn, nhiệt tình, vui vẻ, phục vụ đoàn suốt tuyến. 

- Hướng Dẫn Viên: Có trình độ chuyên môn, tổ chức các trò chơi trên xe, 
thuyết minh các tuyến điểm, nhiệt tình, vui vẻ, phục vụ đoàn suốt hành 
trình Tour. 

- Ăn Uống: Quý khách được phục vụ 01 bữa sáng + 01 Bữa chính với các 
món ăn đậm hương vị biển. 

- Bảo Hiểm: Quý khách được mua bảo hiểm trọn gói với mức bồi thường 
tối đa: 20.000.000đ/khách/trường hợp.  

- Thuốc y tế thông thường trên hành trình Tour. 

Quà Tặng: 

 Quý khách được tặng 01 nón du lịch SAIGONVIPTOUR , 0 1 chai nước 
suối 500ml/ngày, 01 khăn lạnh/ngày. 

 Vé cổng coco beach camp 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 10% Thuế VAT 

 Các chi phí phát sinh ngoài chương trình.  

VÉ TRẺ EM 

 Trẻ từ dười 5 tuổi: miễn phí, gia đình tự lo cho bé. 
 Trẻ em Từ 06 Tuổi trở lên: Mua giá tour như người lớn. 

 


