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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 khách đoàn Miền Trung - Đà Nẵng - Hội An - Bà
Nà 4 ngày 3 đêm(Teambuilding)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn miền Trung 4 ngày 3 đêm: Được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi, mảnh đất miền
Trung đẹp với nhiều dãy núi hùng vỹ xanh rì, những bờ biển cát trắng mịn thoai thoải và những dòng sông
trong vắt thơ mộng. Không những vậy, trên con đường di sản miền Trung cùng Du Lịch Nắng Mới, du khách
còn được thưởng ngoạn Phố Cổ Hội An trong ánh đèn lồng thơ mộng, một khu du lịch Bà Nà Hill tráng lệ
nguy nga sừng sững giữa cao nguyên Bà Nà, tham quan bán đảo Sơn Trà xinh đẹp và trải nghiệm không
khí thiên nhiên trong lành tại Hội An và tắm biển Mỹ Khê Đà Nẵng xinh đẹp.

NGÀY 1: SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG - HỘI AN (ĂN TRƯA/TỐI)

08:00 Quý khách làm thủ tục tại sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay đi Đà Nẵng  chuyến bay dự kiến
07:05-10:05. Đến sân bay Đà Nẵng 07:15 - 08:40 xe đưa đoàn về trung tâm thành phố.

Xe và Hướng dẫn viên đón tham quan bán đảo Sơn Trà, viếng Linh Ứng Tự và thưởng ngoạn vẻ đẹp của
biển Mỹ Khê - được đánh giá là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí Fobes bình chọn. Sau
đó quý khách về lại Hội An dùng cơm trưa.

11:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng tại phố cổ Hội An.

14:00 Quý khách nhận phòng tại khách sạn River Thanh Bình.

17:00 Quý khách dùng cơm tối tại Hội An và sau đó tự do tham quan phố cổ(Chi phí tự túc)

20:00 Đoàn di chuyển xem show Kí Ức Hội An là một trong những show ấn tượng và được dàn dựng công
phu và hoành tráng nhất.
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21:30 Đoàn khởi hành về lại khách sạn tự do nghỉ ngơi.

 

NGÀY 02: ĐÀ NẴNG - VINPERLAND NAM HỘI AN (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

6:30 Dùng điểm buffet tại khách sạn.

08:30 Xe và HDV đón quý khách tại khách sạn. Đoàn di chuyển đến Vinperland Nam Hội An.

Nằm trong quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Vinpearl, khu vui chơi Vinpearl Land Nam Hội An là khu
vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên hoang dã lớn nhất, mới nhất và hấp dẫn Việt Nam,
mang tới những sản phẩm, mô hình và công nghệ vui chơi giải trí hàng đầu thế giới. Tại đây quý khách tận
hưởng và thử cảm giác các trò chơi bên trong cùng chụp những tấm hình đẹp trong khu này.

12:00 Dùng bửa trưa trong khu du lịch bằng Voucher - Ăn uống tự do bằng Voucher với tất cả món ăn trong
khu du lịch.

14:00 Đoàn rời Hội An về Đà Nẵng

15:00Về đến Đà Nẵng, đoàn nghỉ ngơi tại khách sạn.

18:30 Xe đưa quý khách đi dùng cơm tối tại nhà hàng.

Sau giờ cơm tối đoàn xuống thuyền xem ngắm vẻ đẹp của những cây cầu bắc qua Sông Hàn, xem chương
trình cầu rồng phun lửa và phun nước là điểm nổi bật khi đến với thành phố biển xinh đẹp này.(chi phí tự
túc)

 

NGÀY 3: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - TEAMBUIDING (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:30 Dùng điểm buffet tại khách sạn.

08:00 Quý khách đến với cao nguyên Bà Nà nơi có khí hậu Châu Âu độc đáo và nổi tiếng với tuyến cáp treo
kỷ lục mới của thế giới, Quý khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ trên cáp treo.

Tham quan chùa Linh Ứng, Hầm rượu Pháp, Làng Châu Âu… vui chơi tại trung tâm Fantasy Park với những
trò chơi trong nhà hấp dẫn và li kỳ như phim 3D, 4D , Mê cung ký bí… (Không bao gồm vé tham quan tàu
lửa cổ 70.000 và vé tham quan bảo tàng sáp 100.000 vnd).

 

12:00 Dùng bữa trưa buffet tại nhà hàng.

14:30 Quý khách về trở lại thành phố Đà Nẵng tập trung ra bãi biển và tham gia chương trình teambuiding
vui nhộn với những hoạt động do du lịch Nắng Mới tổ chức với những hoạt động và trò chơi vận động lớn
như:

Màn khởi đông

Đường hầm bí mật

Trận chiến sinh tồn
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Bí mật đại đương

Lắp ghép thần kì

Ma trận bí thuật

Cùng nhau chiến thắng

NGÀY 04: SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn
Xe đón quý khách mua sắm những loại đặc sản địa phương Miền Trung như Chả Bò, Bánh kẹo...vvv
10h30 Quý khách dùng cơm trưa tại Đà Nẵng.
11h30 Xe đưa quý khách ra sân bay làm thủ tục hàng không và về lại Sài Gòn. Hướng dẫn viên nói lời chia
tay và hẹn gặp lại quý khách trong những hành trình tiếp theo.

 

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)

Khởi hành Thời gian Khách sạn Giá tour người lớn

Theo yêu cầu 4 ngày 3 đêm 4 sao  15,000,00đ

 

Bảng giá tour này áp dụng  cho từ 7 người lớn và tổ chức tour riêng 

Chương trình tour và bảng giá có chức năng giống như báo giá

 

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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi SGN – DAD-SGN (12kg xách tay + 23 Kg hành lí kí  gửi).

Xe du lịch 29 đời mới máy lạnh đưa đón suốt chuyến.
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ĂN UỐNG THEO CHƯƠNG TRÌNH:

+ Ăn phụ: 03 bữa sáng buffet tại khách sạn

+ 04 bữa chính 150.000 VND/bữa + 1 Bửa Hải Sản 300.000đ  + 1 bữa buffet Bà Nà trong giá vé combo + 1
bửa sử dụng Voucher trong khu Vinperl Nam Hội An.

Khách sạn 04 sao: Thanh Bình 4 sao Hội An và Godenbay 4 sao Đà Nẵng

Vé tham quan theo chương trình (Winwonder Hội An, Kí ức Hội An, Cáp treo Bà Nà )

Chương trình teambuiding

Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi .

Bảo hiểm với mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp.

Quà tặng: nón công ty, nước đóng chai 2 chai/khách/ngày, khăn lạnh.(7 thùng/ đoàn)

Thuế VAT.

 

KHÔNG BAO GỒM:

Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn.

Tham quan ngoài chương trình.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Hành lý ký gửi.

Xe đưa rước từ Vũng Tàu.

 

VE DANH CHO TRE EM:

Trẻ em dưới 02 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé.

Trẻ em từ 02 – dưới 06 tuổ: Miễn phí tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham
quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour.

Trẻ em từ 06 – dưới 12 tuổi : 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung
với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên mua
thêm 1 suất giường đơn.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

Trẻ em ½ vé có chiều cao hơn quy định khu vui chơi Winwonder, Bà Nà Hill vui lòng thanh toán phát sinh
tại quầy mua vé.(nếu có)
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LƯU Ý:

Quý khách mang bản chính CMND đối với khách Việt Nam và bản chính HỘ CHIẾU đối với Kiều bào & ngoại
quốc. Đối với khách Kiều bào & ngoại quốc nhập cảnh bằng visa rời, vui lòng mang theo visa và tờ khai hải
quan khi đi du lịch.

Một số thứ tự, chi tiết trong chương trình; giờ bay; giờ xe lửa; giờ tàu cao tốc có thể thay đổi để phù hợp với
tình hình thực tế của chuyến đi (thời tiết, giao thông…).

Giấy tờ tùy thân tiền bạc, hành lý tư trang quý giá. Quý khách tự giữ lấy.

Quý khách nên mang theo 01 cây dù xếp che nắng, mưa. Giầy thể thao hoặc dép có quai hậu để tiện đi lại.

Quý khách cần tuân theo qui định thời gian tập trung của HDV, tránh việc trễ giờ hẹn gây ảnh hưởng chung
cho cả đoàn.

Trước khi rời khỏi chỗ ngồi: trên xe, nhà hàng, điểm tham quan, mua sắm,… Quý khách thường xuyên kiểm
tra lại hành lý, tư trang cá nhân: bóp, ví, túi xách, máy ảnh, máy quay phim, điện thoại… đề phòng việc bỏ
quên, thất lạc gây thiệt hại và ảnh hưởng chuyến tham quan của Quý khách.

Trước khi làm thủ tục nhận/trả phòng khách sạn Quý khách phải kiểm tra thật kỷ tất cả hành lý, tư trang cá
nhân, tài sản quý giá, giấy tờ tùy thân…

Quý Khách cẩn thận khi đi lại trong các điểm tham quan, không được đứng, leo trèo ở những nơi không an
toàn. Cẩn thận khi đi lại trên tàu, đò. Qua đường phải đi đúng luật qui định. Những gia đình có trẻ em vui
lòng quan sát và trông giữ các bé cẩn thận.

Công ty du lịch sẽ hỗ trợ nhưng không chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho việc: quên, thất lạc hoặc mất
mát giấy tờ, hành lý, tài sản của Quý khách.

Qui định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 11h ./.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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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