TỔNG CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

THÔNG BÁO GIÁ CÁCH LY TẬP TRUNG (CÓ TÍNH PHÍ) TẠI KHÁCH SẠN 3 SAO VÀ 4 SAO
ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BAY THƯƠNG MẠI CHƯA TIÊM HOẶC TIÊM CHƯA ĐỦ LIỀU
VẮC XIN PHÒNG COVID-19
Kính gửi: Các hãng hàng không.

Tiêu chuẩn khách sạn
cách ly tập trung

Từ 12 tuổi 6 - dưới 12 tuổi 2 - dưới 6 tuổi Dưới 2 tuổi
(Đồng/người) (Đồng/người) (Đồng/người) (Đồng/người)

Phát sinh theo yêu cầu
(Đồng/người)
Phụ thu
ở 1 mình

Phụ thu
giường
phụ trẻ em

CÁCH LY TẠI CÁC KHÁCH SẠN 3 SAO
Giá trọn gói 7 ngày (3 sao)

3.050.000

2.850.000

1.600.000

750.000

1.250.000

1.000.000

Giá trọn gói 14 ngày (3 sao)

5.200.000

4.650.000

1.950.000

1.250.000

2.450.000

1.950.000

CÁCH LY TẠI CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO
Giá trọn gói 7 ngày (4 sao)

3.550.000

3.150.000

1.700.000

700.000

1.400.000

1.150.000

Giá trọn gói 14 ngày (4 sao)

6.100.000

5.250.000

2.350.000

1.200.000

2.800.000

2.250.000

0943626969 (Khánh) - 0917194662 (Hòa)
Hotline hỗ trợ công dân:
Chi phí bao gốm
- Chi phí tiền ăn, nghỉ trong thời gian cách ly.
- Chi phí xét nghiệm Covid-19 bằng RT-PCR theo quy định.

- Chi phí tiền xe đón tại sân bay Vinh về khách sạn cách ly.
- Các chi phí liên quan đến quản lý phòng, chống Covid-19.
- Chi phí dịch vụ công ty lữ hành (5%).
Không bao gồm
- Các chi phí khác phát sinh ngoài chương trình: suất ăn cho trẻ dưới 2 tuổi có yêu cầu riêng (Ngoài cháo do Ban tổ chức cung cấp),
xét nghiệm PCR theo chỉ định của cơ quan y tế (ngoài tiêu chuẩn xét nghiệm của BTC chương trình).
- Các đồ dùng cá nhân thiết yếu: khăn tắm, khăn mặt... (theo quy định của công tác phòng, chống dịch).
- Bảo hiểm du lịch, bảo hiểm dịch bệnh Covid-19.
- Các chi phí khác phát sinh ngoài chương trình.
Nội dung chương trình
- BTC sẽ đón công dân tại sân bay Vinh về các khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao và 4 sao cách ly tập trung theo đúng đối tượng đã phân
loại bởi CDC (gồm chưa tiêm; chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19).
* Lưu ý:
- Trường hợp công dân chưa tiêm và công dân tiêm chưa đủ liền ở cùng nhau thuộc cùng gia đình thì áp dụng khung thời gian cách
ly thuộc đối tượng chưa tiêm.
- Chương trình không áp dụng cho đối tượng đã tiêm đủ liều (mũi 2 quá 14 ngày tính đến thời điểm về địa phương) hoặc người mặc
covid-19 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm về. Tuy nhiên, công dân vẫn có thể đăng ký tự nguyện tham gia với khung
thời gian cách ly là 07 ngày.
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