
 

KHÁM PHÁ MỚI – Trải nghiệm mới 

 
Thời gian: Khởi hành Tour du lịch Lagi 02 Ngày 01 Đêm 

“Phương tiện: Ôtô      -     Mã tour: LG_2-1” 
Giá tour từ: 1.350.000đ / khách / Tour Lagi 

NGÀY 1: (…/2020) KHỞI HÀNH TOUR LAGI - COCOBEACH (Ăn 3 bữa)  
05h30 Xe và Hướng dẫn viên Du Lịch Khám Phá Mới đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành Tour 

Lagi – Cocobeach-camp theo cung đường cao tốc Sài Gòn – Dầu Dây. Trên đường đi HDV sẽ 
thiết minh những danh lam , thắng cảnh, phong tục tập quán từng vùng miền. Tổ chức một số trò 
chơi vui nhộn như: Đi tìm ẩn số - Tri tìm kho báu - Chiếc nón kỳ diệu và giao lưu văn nghệ... 

07h00 Đoàn dùng điểm tâm tại Nhà hàng du lịch Lagi. (Thực đơn 01 Tô + Ly) 
08h00 Đoàn tham quan núi Chứa Chan, Viếng chùa Gia Lào – trải nghiệm leo núi ngắm cảnh đồng 

bằng Miền Đông Nam Bộ. (Hoặc quý khách “mua vé” trải nghiệm hệ thống cáp treo hiện đại). 
11h30 Quý khách dùng cơm trưa tại Nhà hàng Lagi beach với thực đơn hải sản 7 món. 
13h00 Quý khách đến Khách sạn / Resort nhận phòng thư giãn bên hồ bơi, bãi biển tự do. 
Chiều Quý đoàn tự do tắm biển Lagi Beach hoặc tập trung trên bãi biển cùng Hoạt náo viên của Du 

Lịch Khám Phá Mới tổ chức chương trình “Teambuilding” mang tính khởi động, giải tỏa căng 
thẳng, tăng tính đoàn kết qua các trò chơi vui nhộn và “những giải thưởng” phong phú… 

18h00 Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng Cocobeach với các món đặc sản địa phương. Sau đó, Quý 
khách tự do tham quan Cocobeach Camp, Thị trấn Lagi – Bình Thuận. (Ngủ đêm tại Lagi beach) 

 NGÀY 2: (….2020) KẾT THÚC TOUR LAGI - COCOBEACH (Ăn Sáng + Trưa) 
07h00 Quý khách dùng Buffet sáng tại Ks/Resort. Sau đó, xe đưa đoàn đi tham quan thắng cảnh. 
08h00 Đoàn tham quan Dinh Thầy Thím – là một di tích tâm linh nổi tiếng tại Bình Thuận. Sau đó, 

đoàn trở về Resort tự do thư giãn bên hồ bơi và tắm biển…  
11h00 Quý khách làm thủ tục trả phòng, xe đưa đoàn đi dùng cơm trưa tại Nhà hàng du lịch Lagi.  
13h00 Đoàn khởi hành trở về Sài Gòn, trên đường, đoàn dừng chân mua sắm đặc sản Tour Lagi quà. 
17h00 Quý khách về đến TP.HCM, kết thúc chương trình Tour Lagi, Cocobeach Camp. Chia tay và 

hẹn gặp lại Qúy khách lần sau! 

GIÁ TOUR GHÉP ĐOÀN – KHÁCH SẠN_2_SAO:  1.350.000 VNĐ / KHÁCH 
……….. – RESORT_3_SAO: (Liên hệ) …..000 VNĐ / KHÁCH 
………… – RESORT_4_SAO: (Liên hệ) …..000 VNĐ / KHÁCH 



 

KHÁM PHÁ MỚI – Trải nghiệm mới 

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. 
GIÁ TOUR BAO GỒM: 
Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, máy lạnh, ghế bật mềm, đưa đón tham quan suốt hành trình,  
Lưu trú: Khách sạn / Resort_2 - 3 – 4 Sao – đảng cấp quốc tế: Tiêu chuẩn 2 Khách/phòng: Phòng 
ngủ hiện đại, có hồ bơi được xử lý theo cộng nghệ mới, bãi biển riêng, sân vườn rộng rãi.  
Phí Tham Quan theo chương trình: 
 Lái xe và Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm, nhiệt tình, vui vẻ theo đoàn suốt chương trình. 
Ăn uống: 1 điểm tâm + 1 Buffet tại Resort + 3 bữa cơm chính (thực đơn 150k / suất) 
Quà Tặng: Nón lưỡi trai + Khăn lạnh + Nước suối (1 khăn + 1 chai 350ml/ngày). 
Bảo Hiểm: - Bảo hiểm du lịch với mức 20.000.000 VND/người/ngày. (Cty CPBHQT AAA). 
ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: (TOUR KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY) 

- 101 Đào Duy Từ, P5,Q10, Tp.HCM 
- Nhà văn hóa thanh niên Tp.HCM (04 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh  
- Cây xăng Comeco hàng xanh (tất cả điểm đón đều có chỗ gửi xe máy - chi phí gửi xe tự túc). 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 
 Vé cáp treo núi Chứa Chan, xe chung chuyển Dinh Thầy Thím, Phí tham dự tiệc tại 

Cocobeach Camp, phí đi xe Bò, phí mua Hải sản tươi sống… 
 Các chi phí như: mua đặc sản + ăn uống của Trẻ em đi cùng + các dịch vụ trong trong các bữa ăn và 

khách sạn như; Nước ngọt, Rượu - Bia hoặc đồ uống khác, điện thoại, giặt ủi, các loại bánh – kẹo – 
Mì tôm và nước trong mini bar… 

 Tips cho HDV và Lái xe… (Tự nguyện) 
ĐỐI VỚI TRẺ EM: 
 Trẻ em (từ 11T trở lên) 100% tiền tour (chế độ ăn riêng, giường riêng như người lớn) 
 Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) 60% tiền tour (chế độ ăn riêng, ngủ chung giường người thân)  
 Trẻ em nhỏ dưới 5 tuổi: miễn phí, (Trẻ em miễn phí, thứ 2 trở lên phải mua 60% vé người lớn). 
Lưu ý: Thông tin cần biết khi tham gia chương trình: 
 Quý khách mang theo hành lý gọn nhẹ và tư trang tự bảo quản trong quá trình tham quan. 
 Quý khách cần mang theo giày đi bộ, máy chụp hình-quay phim, kính mát, kính bơi, kem chống 

nắng và các loại đồ dùng cá nhân thuốc men theo chỉ định khác… 
 Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều khoản, giá 

tour bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình. Trong trường hợp Quý khách không trực 
tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương 
trình từ người đăng ký cho mình. 

 Giấy CMND / Giấy QCD / Hộ chiếu (passport) của Quý khách phải có chữ ký, còn thời hạn sử dụng 
trên 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trẻ em dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh, nếu đi kèm người 
thân, phải có giấy Ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. (bản chính). 

 Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). 
 Quý khách từ 70 tuổi đến 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch 

nước ngoài của bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 
 Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu. Hai người lớn được kèm 

1 trẻ em ngủ chung giường. 
 Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả 

kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh… dẫn đến tour không thể 
thực hiện tiếp được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch 
vụ đã thực hiện như phí dịch vụ ăn ở… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí 
nào khác. 


