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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 Nha Trang - Đà Lạt 5N4Đ giá tốt 2022
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Mã Tour: TN-436 - Khởi hành: Thứ 5, 7 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Công Ty Du Lịch Nắng Mới xin giới thiệu tour du lịch Nha Trang 5 ngày 4 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: SÀI GÒN - PHAN THIẾT - NHA TRANG

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Xe và hướng dẫn viên du lịch đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Bình Thuận. Dùng điểm tâm tại
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ngã ba Dầu Giây, đến Phan Thiết dùng cơm trưa.

Chiều: Tiếp tục đi Nha Trang theo con đường Cù Hin - Sông Lô ven biển, ngoạn cảnh Vịnh Nha Trang dưới
nắng chiều tuyệt đẹp. Đến Nha Trang nhận phòng. Xe đưa đến nhà hang dùng bữa tối. Về lại khách sạn, tự
do sinh hoạt.

NGÀY 02: THÁP BÀ - WHITESAND - VINPEARLAND

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Dùng điểm tâm. Khởi hành đi Ninh Hòa, tham quan Tháp Bà Ponagar, tiếp tục đến White Sand: Một
trong những bãi biển đẹp nhất miền trung, khách thỏa thích bơi lội, thưởng thức hải sản tươi sống (tự túc).
Dùng cơm trưa.

Chiều: Qúy khách chọn 1 trong 2 chương trình sau:
+ Chương trình 1: Xe đưa đến Cảng Phú Quý: Đi cáp treo sang Vinpearl Land: Tham gia các trò chơi Đu
quay, Tàu Lượn Cao Tốc, Phim 4D... Về khách sạn và ăn tối tự túc.
+ Chương trình 2: Xe đưa du khách đến Tháp Bà Ponagar, KDL Suối Khoáng Tháp Bà - với những dịch vụ
"Ôn Tuyền Thủy Liệu Pháp", Hồ Khoáng Nóng, Tắm Bùn... (tự túc). Xe đưa về lại nhà hàng dùng bữa tối với
Nem Ninh Hòa Và Bún Thịt Nướng.

NGÀY 03: KHU GIẢI TRÍ WONDER PARK - ĐÀ LẠT

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Dùng điểm tâm. Đoàn đi Tàu tham quan vịnh Nha Trang, một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới,
du khách ngắm cảnh Làng Chài, Bãi Sạn, Hòn Tằm, Hòn Tre... đến khu vui chơi giải trí Diamond Bay: Tắm
biển và chơi các trò chơi trên biển như: Môtô nước, dù bay, xuồng thể thao, thuyền chuối tại bãi tắm Nhũ
Tiên. Tham quan khu vui chơi giải trí Wonderpark, nơi diễn ra cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ 2008. Dùng cơm
trưa.

Chiều: Khởi hành đi Đà Lạt, Đi theo con đường ngang qua làng dân tộc Raglai, ngoạn cảnh đẹp hung vĩ của
đèo Hòn Giao - Khánh Lê và những Đồi Thông. Đến Đà Lạt nhận phòng.

Tối: Xe đưa du khách dùng cơm tối và dạo phố đêm tự do.

NGÀY 04: ĐỒI MỘNG MƠ - DINH BẢO ĐẠI - THIỀN VIỆN

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Dùng điểm tâm, du khách tham quan nhà thờ Domain De Marie, Đồi Mộng Mơ, thưởng thức Cồng
Chiêng Tây Nguyên. Đến nhà hàng dùng cơm trưa.

Chiều: Xe đưa du khách đến Biệt Điện Bảo Đại (Dinh III) nơi sinh sống của gia đình vị hoàng đế cuối cùng
của triều đại phong kiến Việt Nam, đến đồi Rô Bin chụp hình và ngắm toàn cảnh TP.Đà Lạt qua kính Viễn
Vọng hay đi cáp treo đến viếng Thiền Viện Trúc Lâm: Đây là ngôi chùa với nét kiến trúc độc đáo của Cao
Nguyên Lâm Viên.

Tối: Đến nhà hàng dùng liên hoan tối với đặc sản Đà Lạt: Tả pín lù, Rau trộn...
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NGÀY 05: ĐÀ LẠT - THÁC DATALA - SÀI GÒN

(Dùng bữa: sáng, trưa)

Sáng: Dùng điểm tâm. Xe đưa du khách đi chợ Đà Lạt mua quà và đặc sản, tiếp tục đến với thắng cảnh
thác Datanla: Du khách có thể đi máng trượt (chi phí tự túc). Khởi hành về đến Bảo Lộc dùng cơm trưa.
Thưởng thức Trà, Cafe miễn phí.

Chiều: Về đến Sài Gòn, Xe và Hướng Dẫn Viên chào tạm biệt quý khách tại công ty và hẹn gặp lại./.

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

2 Sao 3,498,000 2,624,000

Xe Máy Lạnh Đời Mới3 Sao 4,148,000 3,111,000

4 Sao 5,198,000 3,898,000

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:

- Vận chuyển: Xe du lịch 45 chỗ đời mới máy lạnh.
- Khách Sạn: Phòng trang thiết bị TV - Tel - nước nóng, lạnh, máy lạnh.
- Ăn uống: 01 bữa ăn sáng + 09 bữa ăn chính + 4 Bữa Buffet.
- Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
- Dù, ghế bố, nước ngọt, Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh.
- Khách được bảo hiểm trọn tour với phí bồi thường cao nhất: 20.000.000đ.
- Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch,khăn lạnh, nước suối.

GIÁ KHÔNG BAO GỒM:

- Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi và chi phí cá nhân...
- Tắm khoáng, bùn, cáp treo thiền viện, thuyền đi hồ tuyền Lâm, Máng trượt...
- Chi phí tham quan Vinpearland - Thẻ vui chơi giải trí: 550.000đ.
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- Thuế VAT (Hóa đơn giá trị gia tăng).

LƯU Ý:

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên phải mua 1 vé.
- Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi mua ½ vé tiêu chuẩn như người lớn nhưng ngủ ghép cha mẹ, trẻ em thứ
2 phải mua 01 vé.
- Trẻ em dưới 5 tuổi cha mẹ tự lo, trẻ em thứ 2 phải mua ½ vé.
- Khi đi quý khách nhớ mang theo CMND hay Passport, áo gió, hành lý gọn nhẹ./.

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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