CÔNG TY TNHH TM - DV - DL TRANG THANH
193 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
Tel: (028) 38360344 - 38388007 Fax: (028) 38360574
Email: goodtrip@trangthanhtravel.com.vn
Website: www.trangthanhtravel.com

TEAM BUILDING DẠT DÀO SÓNG BIỂN
PHƯỚC HẢI (BÀ RỊA-VŨNG TÀU)
v Mã Tour

: TTTND - BRVTLONGHAI02N082022.

v Thời gian

: 02 ngày - 01 đêm (ngày 04,05/8/2022, thứ năm và thứ sáu)

v Phương tiện

: Đi và về bằng xe.

v Khởi hành

: Ngày 04/8/2022 (thứ năm).

NGÀY
TP. HỒ CHÍ MINH - LONG HẢI. Thứ năm, ngày 04/8/2022
(Ăn sáng, trưa & tối)
01
06h00 Xe và hướng dẫn viên Trang Thanh Travel đón quý khách tại Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, CS 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM.
06h30 Khởi hành đi thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trên đường, hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, văn hóa, địa lý của những vùng đất đi qua.
Ăn sáng tại nhà hàng địa phương.
Đến huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quý khách bắt đầu tham quan:
+ Đồng cừu Suối Nghệ, tọa lạc tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Quý khách thỏa thích “Checkin” và “Selfie” để ghi lại những khoảnh khắc khó quên cùng với những chú cừu thân thiện, đáng yêu
do người dân địa phương chăn nuôi.
+ Khu du lịch núi Minh Đạm, căn cứ kháng chiến của quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Núi Minh Ðạm có rừng cây um tùm xanh tươi và nhiều
hang đá là nơi ăn ở, sinh hoạt, làm việc an toàn của cán bộ, bộ đội. Mỗi hang đá mang tên của đơn vị
đóng quân: Hang Huyện uỷ, hang Quân y, hang Quân giới v.v.
12h00 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
13h30 Quý khách làm thủ tục nhận phòng khu nghỉ dưỡng.
15h00 Quý khách tập trung tại bãi biển để tham gia chương trình.
+ Team building với nhiều trò chơi vận động hấp dẫn nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết.
Kết thúc chương trình, quý khách tự do tắm biển.
18h30 Quý khách tập trung tại nhà hàng để tham gia chương trình.
+ Gala Dinner với nhiều Games show mới lạ và hấp dẫn.
Nghỉ đêm tại khu nghỉ dưỡng.
NGÀY
LONG HẢI - TP. HỒ CHÍ MINH. Thứ sáu, ngày 05/8/2022
(Ăn sáng & trưa)
02
Quý khách ăn sáng và tự do trải nghiệm các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng.
11h30 Quý khách làm thủ tục trả phòng.

12h00 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
13h30 Khởi hành về thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường, quý khách dừng chân mua sắm.
+ Trung tâm bò sữa Long Thành. Quý khách mua đặc sản làm quà cho gia đình và bạn bè.
17h00 Đến thành phố Hồ Chí Minh, xe và hướng dẫn viên đưa quý khách về điểm đón ban đầu.
Kết thúc chương trình, hẹn gặp lại quý khách.
* Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi theo điều kiện thực tế nhưng vẫn đầy đủ chương trình.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 01 KHÁCH (DÀNH CHO ĐOÀN 50 KHÁCH TRỞ LÊN )
TIÊU CHUẨN LƯU TRÚ

GIÁ TOUR

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN

TRÂN CHÂU RESORT ***

2.150.000VNĐ

1.000.000 VND

GIÁ TOUR BAO GỒM:
Ø Xe đời mới đưa, đón và tham quan theo chương trình.
Ø Khu nghỉ dưỡng 3 sao. 03-04 khách/phòng, tiện nghi đầy đủ.
Ø Ăn uống theo chương trình, món ăn được thay đổi theo ẩm thực địa phương.
01 bữa ăn sáng (01 tô + 01 ly) và 01 bữa ăn sáng buffet tại khách sạn.
02 bữa ăn trưa: 170.000 VNĐ / bữa/khách.
01 bữa Gala Dinner (set menu): 250.000 VNĐ/khách.
Ø Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ đoàn suốt tuyến.
Ø Vé vào cửa các điểm tham quan.
Ø Quà tặng nón du lịch TrangThanh Travel.
Ø Chương trình Team building, Gala Dinner và qùa tặng.
Ø Khăn ướt và nước uống đóng chai (02 khăn + 02 chai nước/khách/ngày).
Ø Bảo hiểm du lịch trọn tour, theo tiêu chuẩn bảo hiểm Việt Nam 60.000.000 VNĐ/người.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
Ø Chi phí tham quan và ăn uống ngoài chương trình.
Ø Tiền bồi dưỡng hướng dẫn viên và lái xe.
Ø Thuế VAT.
GIÁ TOUR TRẺ EM:
Ø Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua vé như người lớn.
Ø Trẻ em từ 05 đến 10 tuổi mua 50% vé.
Ø Trẻ em dưới 05 tuổi: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé 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 50% vé.
(Tiêu chuẩn 50% vé được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ chung phòng với gia đình).
ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:
Sau khi xác nhận và thanh toán 100% giá tour, nếu quý khách.
Ø Hủy tour đến 07 ngày trước ngày khởi hành. Phí hủy 40% giá tour/vé.
Ø Hủy tour 07-05 ngày trước ngày khởi hành. Phí hủy 50% giá tour/vé.
Ø Hủy tour 05 đến 24 tiếng trước ngày khởi hành. Phí hủy 70% giá tour/vé.
Ø Hủy tour ngay trong ngày khởi hành. Phí hủy 100% giá tour/vé. Trường hợp quý khách
đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy ngay trong ngày.
*********
TRANG THANH TRAVEL HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH.

