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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du lịch Bình Ba - Nha Trang - Tặng buffet hải sản 50 món
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm

Mã Tour: TN-456 - Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Nha Trang giá rẻ 3 ngày 2 đêm: Không quá ồn ào và náo nhiệt, bao bọc của Nha Trang là
những bãi cát trắng trãi dọc và chiếm gần như toàn bộ diện tích mặt biển của quê hương xứ xở. Số ngày
nắng ấm trong năm khá nhiều nên Nha Trang luôn được lữ khách gần xa mến ngộ và yêu dấu đến vùng
đất này. Ngoài ra, những năm gần được sự đầu tư đúng mức, hàng loạt những khu vui chơi nghĩ dưỡng tiêu
chuẩn đưa vào hoạt động đã nâng tầm vị thế của Nha Trang đến du khách quốc tế trên toàn địa cầu.

 

Đến với tour du lịch Nha Trang 3 ngày 2 đêm quý khách có thể tham quan khu vui chơi giải trí Vinpearland
án ngữ ngoài đảo hòn tre với nhiều trò chơi giải trí trong nhà và ngoài trời hoành tráng hoặc xem xiếc cá
heo có một trong hai tại Việt Nam, du khách cũng có thể đi tham quan những điểm trong thành phố như
khu di tích đền tháp của người Chăm-Pa xưa kia vẫn thách thức với thời gian hay những điểm tham quan
như: nhà thờ Núi hay đi tắm bùn khoáng cũng là một lựa chọn. Ngoài ra, Du Lịch Nắng Mới cũng là một
trong những đơn vị chuyên tổ chức tour du lịch khách đoàn dành cho khách hàng là quý doanh nghiệp và
cá cơ quan ban ngành muốn tham khảo tour du lịch khách đoàn đi Nha Trang dành cho cơ quan mình.
Chúng tôi luôn có những ưu đãi về giá tốt nhất và những khoản hậu mãi làm vừa lòng khách hàng.

ĐÊM 01: TPHCM - BÌNH BA

19h00: Xe và hướng dẫn viên công ty Du Lịch Nắng Mới đón đoàn tại điểm hẹn trong thành phố, sau đó
khởi hành đi Cam Ranh - Khánh Hòa. Nghỉ đêm trên xe.
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NGÀY 01: KHÁNH PHÁ BÌNH BA - VỊNH CAM RANH - BÃI NỒM

(Dùng bữa: Sáng, Trưa)

05h00: Sáng đến với Tp. Cam Ranh, đoàn dừng chân nghỉ ngơi vệ sinh.

06h00: Lên tàu khởi hành từ Cảng Ba Ngòi (Đá Bạc), sau hơn 1 giờ lênh đênh ngắm cảnh mặt trời mọc
cũng như cảnh đẹp bình minh của Vịnh Cam Ranh, nghe thuyết minh về một trong những địa điểm hoàn
toàn mới lạ với du khách.

07h15: Dùng điểm tâm sáng tại Nhà hàng Bãi Nồm.

08h00: Quý khách tham quan quanh đảo với Hòn Rùa, Bãi Chướng, Miếu Quan Âm... Tự do chụp ảnh toàn
cảnh Bình Ba.

09h00: Tắm biển Bãi Nồm một trong những nơi quý khách có thể ngâm mıǹh trong làng nước trong xanh
tuyệt đẹp.

12h00: Quý khách dùng bữa trưa với những món ăn do người dân trên đảo chế biến.

12h30: Tàu đón đoàn về lại Cam Ranh, đoàn tham quan Chùa Ốc với kiến trúc độc đáo, được khảm bởi
hàng ngàn vỏ ốc biên. Tiếp tục khởi hành đi Nha Trang nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi.

15h00: Quý Khách nhận phòng Khách sạn, nghỉ ngơi.

18h00: Xe đưa đoàn đi thưởng thức BUFFET HẢI SẢN VÀ THỊT NƯỚNG TRÊN 50 MÓN với thực đơn đa dạng
phong phú.

NGÀY 02: BIỂN BÃI DÀI - THAM QUAN THẮNG CẢNH

(Dùng bữa: Sáng, Trưa, Chiều)

07h00: Xe đón đoàn dung điểm tâm sáng tại Nhà hàng.

08h00: Xe đón đoàn tham quan KDL Bãi Dài với cồn cát trắng và hàng dương bao bọc bãi biển cát trắng
mịn… Bãi biển Bãi Dài dài khoảng 10km, nước xanh với những con sóng nhẹ như một sự tiếp đón nồng
nhiệt đến với quý khách.

Sau những giờ vui đùa trên biển, bạn có thể nghỉ ngơi dưới những dù bằng gỗ và thưởng thức hải sản tươi
giá rẻ: Tôm, ghẹ, mực, ốc…đầy thú vị. (chi phí tự túc).

12h00: Khởi hành về lại Nha Trang. Đoàn dùng cơm trưa về lại khách sạn nghĩ ngơi.

Buổi chiều: Xe đưa đoàn tham quan Nha Trang City:

Tham quan Mô Hình Nhà Yến - một đặc sản nổi tiếng xứ Khánh Hòa.

Quý khách tiếp tục viếng thăm chùa Long Sơn hay còn gọi chùa Phật Trắng để cầu an cho gia đinh, Quý
khách được chiêm ngưỡng tượng phật thích ca cao 20m ngồi trên đồi cao nhìn ra biển.

Tháp Bà Ponagar uy nghi, cổ kính, tìm hiểu về tôn giáo của xứ sở Chămpa.

Tham quan trung tâm Du Lịch Suối Khoáng Nóng - Nha Trang được tạo bởi thế núi thế sông hữu tình và bao
phủ bởi rừng bạch đàn, đồi cây trái và cỏ hoa tự nhiên êm đềm và thơ mộng. Tắm bùn, suối khoáng…Công
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ty bao gồm vé tắm khoáng (tự túc chi phí).

Nếu quý khách có nhu cầu tham quan Vinperland, xe và HDV đưa đoàn đến nhà ga cáp treo, hỗ trợ mua
vé, làm thủ tục tham quan (chi phí tự túc, đăng ký trước cùng HDV).

Hay thử sức "bay" trên biển với các trò chơi cảm giác mạnh như: đu quay 3 chiều, đu quay văng dây, đu
quay thú nhún, đu quay voi con, tàu hải tặc, tàu lượn cao tốc.

Khám phá hệ thống các trò chơi trong nhà như: đấu bò tót, xe đụng, vườn cổ tıćh, thiên đường trẻ em, siêu
thi ̣game, hát karaoke & và trải nghiệm cảm giác mới lạ trong rạp chiếu phim 4D hiện đại.

Thám hiểm thế giới đại dương với hàng trăm ngàn sinh vật biển qua Thủy Cung Vinpearl lớn nhất Đông
Nam Á bằng hệ thống cầu thang cuốn trong một đường hầm dài 90m dưới đáy biển được thiết kế rất công
phu tạo cảm giác hấp dẫn, kỳ bí.

Trải nghiệm đa cảm giác tại khu vực Công Viên Nước với các trò chơi cảm giác mạnh: đường trượt 6 làn, hố
đen vũ trụ, cảm tử quân, rơi tự do, sóng thần, phao bay & phao vượt tốc. Thỏa thıćh trong không gian của
bé tại khu vực trò chơi dành cho gia đıǹh: hồ bơi trẻ em, hồ tạo sóng, máng trượt thân người, máng trượt
nhóm gia đıǹh.

Dạo bộ dọc những dãy phố mua sắm rộng hơn 6000 m2 với những gian hàng thiết kế độc đáo.

Tham quan Trúc Lâm Tịnh Viện để tìm về một không gian tâm linh, thành kính và hướng thiện của đức
Phật.

Vinpearland điểm vui chơi thú vị và tuyệt vơi nhất với hệ thống cáp treo trên biển.

Buổi Tối: Quý khách tự túc khám phá ẩm thực tại thành phố biển Nha Trang.

NGÀY 03: VƯỜN NHO - LÀNG GỐM BÀU TRÚC - LÀNG DỆT MỸ NGHIỆP

(Dùng bữa: Sáng, Trưa)

Buổi sáng: Trả phòng. Đoàn dùng điểm tâm sáng. Sau đó xe sẽ đưa quý khách đi tham quan và mua sắm
tại chợ Đầm Nha Trang.

Đoàn tham quan Vườn Nho Phan Rang - với những cánh đồng nho xanh mượt, quý khách hái nho, chụp
ảnh.

Tham quan làng gốm Bầu Trúc - làng dệt Mỹ Nghiệp - hai làng nghề cổ truyền thống của người Chăm trên
mảnh đất miền Trung, nghe giới thiệu về làng nghề nghìn năm tuổi.

Buổi Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Cà Ná với view biển cực đẹp.Tự do chụp hình tại bãi biển
Cà Ná.

Quý khách lên xe khởi hành về Sài Gòn, Đoàn sẽ ghé dừng chân tại cơ sở sản xuất nước mắm, mực một
nắng, cơ sở sản xuất thanh long tại Bình Thuận.

19h00: Đoàn về tới Thành Phố Hồ Chí Minh, kết thúc Tour du lịch Nha Trang 3 Ngày 2 Đêm và xin hẹn gặp
lại đoàn trong dịp sau./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
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Khởi hành Khách sạn Giá vé  

5-8/6/2019

2 sao (2-4-6  khách/phòng) 1,950,000đ

 
3 sao (2-4 khách/ phòng) 2,350,000đ

4 sao (2 khách/ phòng) 2,550,000đ
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Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vận chuyển: Xe đời mới máy lạnh, hệ thống âm thanh wifi, tài xế ân cần, lịch sự đón khách theo chương
trình. Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 40 khách.

- Lưu trú:

Khách sạn gần chợ, gần trung tâm, phòng đầy đủ tiện nghi.

Tiêu chuẩn phòng ngủ (4 khách/ phòng).

Giá tour cho nhóm 2 khách: 1.990.000 vnđ/ khách.

Giá tour cho 1 khách: 2.190.000 vnđ/ khách.

Giá Tour cho 3 khách: 1.890.000 vnđ/ khách.

- Vé Tour Trẻ em:

Trẻ em từ 05 tuổi đến 10 tuổi: Mua 75% giá người lớn (02 vợ chồng được kèm theo 1 trẻ). Tiêu chuẩn ghế
ngồi trên xe, suất ăn như người lớn, ngủ chung với cha mẹ.

Từ 11 tuổi được xem như người lớn.

Miễn phí cho trẻ dưới 05 tuổi,nhưng 2 vợ chồng chỉ được kèm 01 bé dưới 05 tuổi, nếu bé thứ 02 tính thêm
75% giá tour.

Trường hợp có khách đi lẻ, Du Lịch Nắng Mới ghép cho khách và khách không phải đóng phụ thu.

*** Nếu quý khách có nhu cầu ở khách sạn 3-4-5 sao vui lòng liên hệ Du Lịch Nắng Mới để được sắp xếp.

- Ăn uống gồm:

Điểm tâm: 3 bữa sáng chọn món.

Bữa  chính:  Có  03  bữa  chính  gồm 05  -  06  món thực  đơn  + 1  bữa  Buffet  hải  sản  50  món -  150.000  vnd/
khách.

- Hướng dẫn Viên: Vui vẻ, nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, phục vụ đoàn suốt tuyến.

- Bảo hiểm: Quý khách được tham gia bảo hiểm khi đi Du Lịch, mức bồi thường tối đa: 30.000.000 đ/1
trường hợp.
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- Quà tặng:

Khăn lạnh, nước suối chai 01 chai 500 ml/1 ngày.

Quà lưu niệm trên xe của công ty, phần thưởng trò chơi.

Nón Du Lịch.

KHÔNG BAO GỒM:

Chi phí tắm nước ngọt, tắm bùn khoáng Tháp Bà.

Vé tham quan Khu vui chơi Vinpearl.

Chi phí điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân khác.

Thuế VAT (nếu Quý Khách có nhu cầu xuất hóa đơn vui lòng cộng thêm 10% giá tour).

Lưu ý:

Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi.

Du khách 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.

Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không mang
valy lớn.

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.

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

Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh.

Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai hải
quan và visa khi đi tour.

Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và INNOTOUR. Những thắc mắc, khiếu nại
sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết.

QUY ĐỊNH MUA TOUR VÀ HỦY TOUR

Sau khi đăng ký, thanh toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100% trước khởi hành 7 ngày.

Dời ngày khởi hành trước 10 ngày không mất phí, sau 8 ngày mất 20%. (Không tính ngày lễ và chủ nhật),
chỉ được dời 1 lần.

Sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour.

Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 30% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật).

Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật).

Từ 3-5 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật).
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Từ 2 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật).

Các quy định trên không áp dụng cho các dịp lễ và tết.

Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau 15 ngày so với
ngày khởi hành mất 100% giá tour.(Không tính ngày chủ nhật.)

Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến công ty nhận tiền trong vòng 2 tuần kể từ ngày đăng ký tour.
Chúng tôi chỉ thanh toán trong thời gian 14 ngày nói trên.

Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe lửa, máy bay
hoãn/hủy chuyến, công ty  sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác ngoài việc
hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng của tour đó.

TƯ VẤN HỖ TRỢ

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn về tour này Quý Khách vui lòng:

Liên hệ theo số điện thoại bên dưới.

 (028) 36208008

 (028) 36208009

 (+84) 0976500407

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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