
© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 1

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 Vũng Tàu- Long Hải - Hồ Cốc 2 ngày 1
đêm

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour khách đoàn Vũng Tàu: Cùng Du Lịch Nắng Mới tham gia chương trình du lịch biển Vũng Tàu
02 ngày 01 đêm, kết hợp chương trình Teambuilding khách đoàn tại khu du lịch New Wave. Sẽ là lựa
chọn tuyệt vời cho quý khách khi  tham gia những trò chơi đồng đội, gắn kết, xây dựng tính đội nhóm tại
Vũng Tàu và tận hưởng những danh thắng tuyệt đẹp tại đây như tượng Chúa Kito, Dinh Thắng Tam, tham
gia không khí sôi động của đêm Gala được dàn dựng công phu bởi các thành viên Du Lịch Nắng Mới, chắc
chắn sẽ mang cho quý khách sự hài lòng nhất. Nếu bạn muốn thuê xe du lịch tại Vũng Tàu để phục vụ cho
chương trình hội nghị, hay thuê xe du lịch đi Vũng Tàu thì hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn.

NGÀY 1: SÀI GÒN -VŨNG TÀU (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI)

06:00 Đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đến biển Vũng Tàu để tham gia chương trình tour du lịch kết
hợp teambuilding 02 ngày 01 đêm cùng Du Lịch Nắng Mới.

07:00 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Mekong Long Thành, đoàn chụp hình tập thể ghi lại những khoảnh
khắc tại đây.

08:00 Tiếp tục hành trình, tham gia các chương trình sôi nổi, hoạt náo trên xe để gắn kết các thành viên
như Chiếc Nón Kỳ Diệu, IQ dí dỏm, đấu trường trên xe,...
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Chương trình team building sáng tại tại Vũng Tàu

10:30 Đoàn khởi hành vào khu vực Làng Bè Long Sơn qua con đường rộ vàng sắc đỏ của hoa Phượng vào
ngày hè. Tại đây quý khách tham quan nhà lớn Lớn Long Sơn với kiến trúc khá độc đáo, nghe thuyết minh
đền ông Trần - người có công khai hoang lập địa cho vùng đất này.

11:30 Dùng bữa trưa với những món hải sản tươi sống tại đây như Hào, cá Dứa, cá Nâu...

12:30  Khởi hành về thành phố Vũng Tàu.

Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

 

15:30 Xe đưa quý khách đến bãi tắm New Wave tham gia chương trình du lịch teambuilding với chủ đề
"Chinh Phục Đại Dương", các đội chơi phải vượt qua các thử thách như: Cùng Nhau Dựng Trại, Kết Bè Ra
Khơi, Vượt Qua Sóng Dữ,  Đạp Kình Ngư... Vượt qua các thử thách trên đòi hỏi các đội chơi ngoài tinh thần
đoàn kết phải có sự dũng cảm, dám hy sinh lợi ích bản thân cho tập thể để đi đến thành công.

17:30 Kết thúc chương trình, các đội chơi tự do tắm biển.

 

18:30 Xe đưa quý kháchtại nhà hàng Gala Dinner để hòa mình vào buổi tối cuồng nhiệt, Làm hết sức - Chơi
hết mình. Các thành viên công ty sẽ có 1 đêm ấn tượng với các game show thịnh hành như Đàn Ông Phải
Thế, 1 phút để chiến thắng, thời trang 3 miền... cùng với đó là những lời các tiếng hát của các thành viên
công ty trong đêm hội.

Tổng kết trao thưởng cho các đội chơi và bế mạc chương trình.

Sau chương trình quý khách có thể tự do dạo biển đêm hay nhâm nhi những cốc beer mát lạnh tại khu chợ
đêm Vũng Tàu.
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Những trò chơi teambuilding vui nhộn dành cho đội nhóm

NGÀY 2:  VŨNG TÀU- SÀI GÒN (ĂN SÁNG/TRƯA)

07:00 Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Quý khách tự do tắm biển, sau đó xe du lịch tại Vũng Tàu sẽ đưa quý khách đến Núi Nhỏ để chinh
phục Tượng Chúa Dang Tay Kito, từ trong tượng quý khách có thể phóng hết tầm mắt nhìn xa xa về biển
Đông hay toàn bộ thành phố Vũng Tàu trong tầm mắt của du khách.

 

11:00 Trả phòng khách sạn, quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng.

13:00 Khởi hành về Sài Gòn, trên đường quý khách có thể dừng chân tại chợ Bà Rịa để mua các đặc sản
cho người thân.

15:30 Đoàn ghé tham quan chùa Bún Riêu hoặc chùa Đại Tòng Lâm trước khi ghé tham quan mua sắm tại
khu vực Bò Sữa Long Thành để làm quà cho người thân.

17:30 Về đến điểm đón ban đầu, chia tay quý khách và hẹn ngày gặp lại.

Hẹn quý khách trên những hành trình kế tiếp./.

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 Phương Tiện

Theo yêu cầu 2N1Đ hoặc theo yêu cầu 2-5 sao 990,000đ Xe Ô Tô
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Lưu ý: Giá tour chưa bao gồm chương trình vận động ngoài biển và Gala Dinner.

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:

Cho thuê Xe du lịch 29,35,45 đời mới máy lạnh đưa đón suốt chuyến.

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 01 bữa sáng tại nhà hàng Mekong+ 01 bữa sáng tại nhà hàng.

+ 03 bữa chính 120.000 VND/bữa.  

Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao: Thủy Mộc Hotel.

Hotel tiêu chuẩn 3 sao: The Coast, Thanh Thủy, Romiless,...

Resort 4 sao: New Wave, Lan Rừng, Intourco.

Resort 5 sao: Pullman, Imperial.

Vé cổng và tắm nước ngọt khi vào bãi tắm.

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 du lịch Nắng Mới, nước đóng chai 2 chai/khách/ngày, khăn lạnh.

 

KHÔNG BAO GỒM:

Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn.

Tham quan ngoài chương trình.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi,ghế lều cá nhân tại bãi biển.

Chương trình Teambuilding theo yêu cầu.

Chi phí Gala Dinner theo yêu cầu.

Thuế VAT.
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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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