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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 đi Nha Trang - Dốc Lết 4 ngày 3 đêm giá tốt
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Mã Tour: TN-439 - Khởi hành: Th 5, CN hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Công Ty Du Lịch Nắng Mới xin giới thiệu tour du lịch Nha Trang 4 ngày 3 đêm từ Sài Gòn với nhiều
điểm du lịch đặc sắc. Nhắc đến Nha Trang mà không ai không biết được Nha Trang là một vùng đất của
Khánh Hòa - miền đất được mệnh danh "xứ trầm, biển êm" đến với Nha Trang du khách sẽ cảm nhận được
một cảm giác bình yên hiếm gặp. Thiên nhiên đã ban tặng cho Nha Trang tất cả những gì mà một vùng
duyên hải có thể có: những bãi tắm cát trắng mịn, những rặng san hô dưới lòng Đại Dương, những ngôi đền
Chăm rêu phong cổ kính. Không những Nha Trang được biết đến với phong cảnh thiên nhiên đẹp say lòng
người mà còn biết đến với những nét ẩm thực phong phú như: Bún cá Nha Trang, bánh canh, bánh xèo,
bánh căn và các loại hải sản tươi sống đặc biệt nhất là yến sào, nem nướng Ninh Hòa. Không hổ danh là
ẩm thực miền biển phong phú và đa dạng nhiều vô số kể mà không sao có thể kể hết được mà bạn phải
chính là người tự mình khám phá.

 

Hãy Cùng Du Lịch Nắng Mới khám phá vùng biển Duyên Hải Việt Nam bằng những chương trình chọn lọc,
hấp dẫn. Chúng tôi luôn hiểu được nhu cầu của khách hàng, nên đã đưa ra nhiều chương trình tour du lịch
Nha Trang với mức giá cả hợp lí, luôn luôn đặt chất lượng tour lên hàng đầu với tiêu chí lễ, tết không tăng
giá. Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm sẽ mang đến cho quý
khách sự phục vụ chu đáo nhất.

NGÀY 01: TP HCM - CÀ NÁ - NHA TRANG (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng: Xe và Hướng Dẫn Viên của chúng tôi sẽ đón khách tại điểm hẹn và khởi hành đi Nha Trang. Dùng
điểm tâm tại ngã ba Dầu Giây. Tiếp tục lộ trình đến Phan Thiết tham quan biển Đồi Dương. Dùng cơm trưa.
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Chiều: Xe đưa du khách theo con đường ven biển ngoạn cảnh quần thể tháp Poshanư, Lầu Ông Hoàng,
rặng dừa Hàm Tiến, làng chài Mũi Né, đến bãi biển Cà Ná: Dừng chân chụp hình lưu niệm. Du khách men
theo con đường Cù Hin-Sông Lô ven biển, ngoạn cảnh Vịnh Nha Trang, một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới,
ngắm cảnh Làng Chài, Bãi Sạn, Hòn Tằm, Hòn Tre, Đến Nha Trang nhận phòng. Dùng bữa tối tại nhà hàng.

Tối: Nghỉ ngơi,dạo phố biển về đêm hay sinh hoạt tự do.

NGÀY 02: THAM QUAN NHA TRANG - TẮM KHOÁNG (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng: Dùng điểm tâm Buffet, khởi hành đi White Sand: Qúy khách ghé ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm
Hòn Chồng, núi Cô Tiên... Tiếp tục khởi hành đến White Sand. Đây là 1 trong những bãi tắm đẹp nhất miền
trung Du khách thỏa thích bơi lội dưới làn nước trong xanh hay thưởng thức Cua, Ghẹ, Mực Một Nắng, (tự
túc). Dùng cơm trưa, Về lại Nha Trang.

Chiều: Du khách đến Tháp Bà Ponagar, đến KDL Suối Khoáng Tháp Bà - với những dịch vụ "Ôn Tuyền Thủy
Liệu Pháp", ngâm mình trong Hồ Khoáng Nóng hay Tắm Bùn (tự túc). Đến nhà hàng dùng bữa tối với đặc
sản Bò Lạc Cảnh Nha Trang.

NGÀY 03: THAM QUAN NHA TRANG (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng: Dùng điểm tâm Buffet. Đoàn tiếp tục đến khu vui chơi giải trí Wonder Park: Tắm biển và chơi các trò
chơi trên biển như: Môtô nước, dù bay, xuồng thể thao, lướt ván, thuyền chuối tại bãi tắm Nhũ Tiên. Tham
quan khu vui chơi giải trí Wonderpark (Sông Lô), nơi diễn ra cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ 2008. Dùng cơm
trưa.

Chiều: Xe đưa du khách đi Chợ Đầm mua quà lưu niệm, đến bến cảng Phú Quý, lên du thuyền hoặc đi cáp
treo sang Hòn Ngọc Việt: chơi tại Khu vui chơi Vinpearl Land: đu quay cảm giác mạnh, tàu lượn cao tốc,
cưỡi bò tót, trò chơi điện tử, trò chơi ảo (chi phí tự túc). Trở về lại Nha Trang.

Tối: Đến nhà hàng dùng bữa tối với đặc sản Nem Ninh Hoà + Bún Thịt Nướng.

NGÀY 04: TẠM BIỆT NHA TRANG (ĂN SÁNG, TRƯA)

Sáng: Dùng điểm tâm Buffet. Khởi hành về Sài Gòn, dừng chân tham quan Chùa Từ Vân: đây là một ngôi
chùa có lối kiến trúc độc đáo, có lối đi Vào 18 Tầng Địa Ngục và được lắp ghép từ những vỏ sò... tiếp tục
đến Phan Thiết dùng cơm trưa.

Chiều: Tiếp tục hành trình về TP.HCM. Dừng chân nghỉ ngơi tại Dầu Giây. Xe và Hướng Dẫn Viên của chúng
tôi tiễn quý khách về tại điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình, tạm chia tay và hẹn gặp lại quý khách./.

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)

Khách sạn Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Phương tiện

3 Sao 3,368,000 Liên hệ Xe Máy Lạnh Đời Mới

 

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 3

Bảng Giá Tour Tết Nha Trang

Áp dụng cho giá Tour du lịch Nha Trang dịp Tết Nguyên Đán 2016 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam
Đồng (VND)

Ngày khởi hành Khách sạn Giá trọn gói

Mùng: 2 Tết 2 sao 3,790,000

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:

- Xe ôtô chỗ đời mới máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến.
- Khách sạn tiêu chuẩn. 02 người/phòng. Trường hợp người thứ 3 ngủ ghép hoặc phụ thu phòng đơn.
- Ăn các bữa ăn theo chương trình (7 bữa chính + 4 bữa điểm tâm).
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt nhiệt tình phục vụ ăn uống và nghỉ ngơi suốt tuyến.
- Vé thăm quan: Bao gồm những điểm tham quan du lịch ghi trong chương trình.
- Quý khách được phục vụ nước uống trên xe 1 chai/khách/ngày.
- Bảo hiểm trọn tour mức bồi thường cao nhất 10,000,000đ.
- Quà tặng: Nón du lịch.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Ăn uống, tham quan, vận chuyển ngoài chương trình.
- Phụ phí người nước ngoài, thuế VAT.

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé tour.
- Trẻ em từ 05 đến 11 tuổi mua ½ vé tour (đoàn 40 vé tối đa có 3 trẻ em).
- Trẻ em dưới 5 tuối – Miễn phí dịch vụ (Gia đình tự lo cho bé), ngủ cùng bố mẹ.
(Tiêu chuẩn ½ vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi xe và ngủ ghép chung với gia đình).

QUY ĐỊNH THANH TOÁN:

- Quý Khách đặt cọc 50% tổng giá trị tour/khách ngay khi đăng ký tour.
- Đối với tour sử dụng dịch vụ vé máy bay (Thanh toán 100% giá trị tiền vé).
- Vé sẽ xuất ngay sau khi quý khách đăng ký.
- Sau khi xuất vé quý khách hủy tour, tiền vé máy bay sẽ bị phạt theo quy định của hàng không Việt Nam.
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- Thanh toán tổng số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 02 ngày.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:

- Hủy tour sau khi đăng ký (01 ngày), Công ty phát tiền cọc 10%.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày, Công ty hoàn trả lại 50% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày, Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 02 ngày, Công ty không hoàn trả lại tiền./.

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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