DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
ĐT: 028 3620 8008 - Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Phan Thiết kết hợp Teambuilding 2 ngày 1 đêm
giá rẻ
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Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Du lịch khách đoàn Phan Thiết 2 ngày 1 đêm: Du Lịch Nắng Mới đơn vị lên ý tưởng, kịch bản, thực
hiện cho những chương trình huấn luyện, truyền lửa, teambuilding, kỹ năng sống... Chúng tôi là đội ngũ
những người trẻ tuổi, nhiệt huyết, chuyên nghiệp sẽ mang lại cho quý khách những chuyến đi đầy ý nghĩa
và những bài học quý báu sau chuyến đi. Đến với chúng tôi quý khách sẽ được tư vấn kỹ lưỡng về chương
trình, địa điểm, mức chi phí phù hợp nhất nhưng chất lượng đảm bảo.
NGÀY 1: SÀI GÒN - PHAN THIẾT - MŨI NÉ (ĂN: SÁNG, TRƯA, CHIỀU)
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06:00 Xe có mặt tại điển hẹn đón quý khách khởi hành đến thành phố Phan Thiết xinh đẹp.
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07:00 Đoàn ghé dùng điểm tâm tại nhà hàng Minh Tâm/ Cao Phát.
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08:30 Tiếp tục hành trình đi Phan Thiết, trên xe đoàn sẽ tham gia vào các phần thi vui nhộn cho cả đoàn
như hộp quà bí mật, đuổi hình bắt chữ, ai thông minh hơn học sinh lớp 1…cùng nhau gắn kết và thư giản
qua các trò chơi.

11:00 Đến Phan Thiết đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.
12:30 Đoàn di chuyển đến đến resort, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
15:30 Quý khách tập trung tại bãi biển theo hiệu lệnh Ban tổ chức, tham gia chương trình Team Building
được dàn dựng công phu với chủ đề "TRANSFORMERS" Chương trình nhằm tôn vinh tinh thần tập thể, gắn
kết các thành viên Thành Đô lại cùng nhau. Các đội chơi lần lượt vượt qua các thử thách dây chuyền do
ban tổ chức đưa ra.
- Dây chuyền lắp ráp: các đội chơi phải lắp ráp thành 1 cỗ máy và di chuyển nhịp nhàng.
- Kết nối linh kiện: Cùng nhau hợp lực gắn các linh kiện vào vị trí.
- Mối hàn kết dính: Tạo ra sự kết dính giữa các thành viên với nhau.
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- Lăn bánh: Đưa những chiếc xe của các đội lăn bánh.
- Biến hình: Cùng nhau biến hình tạo thành những khoảnh khắc độc lạ.

17:00 Tự do nghỉ ngơi, tắm biển…
18:30 Dùng tiệc Gala Dinner tại hồ bơi hoặc bãi biển.
Tham gia chương trình Gala Dinner với chủ đề “Chuyện bây giờ mới kế”, cùng chia sẻ với BGĐ những thành
tựu đạt được trong thời gian qua.
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Náo nhiệt cùng MC qua các chương trình game show đình đám hiện này như: Người Khổng Lồ, Bong Bóng
Tình Yêu, Hộp Quà Thân Kỳ, IQ Dí Dỏm...
Tham gia các tiết mục văn nghệ đặc sắc qua các giọng ca của công ty thể hiện.
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Trao giải thưởng cho các đội thắng cuộc ở chương trình TeamBuilding.
22:00 Kết thúc chương trình.
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Nghỉ đêm tại resort.

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng
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NGÀY 2: PHAN THIẾT - SÀI GÒN (ĂN: SÁNG, TRƯA)

07:00 Xe đưa quý khách tham quan, ngắm mặt trời mọc tại Đồi Cát Bay.
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Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên bạn bè và người thân.
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10:30 Đoàn làm thủ tục trả phòng tại khách sạn..

w

Khởi hành tham quan hầm rượu vang Napa-Valley độc đáo nhất Châu Á, quý khách có cơ hội tham quan
vườn phong lan đặc sắc, hầm rượu vang RD được thiết kế theo kiến trúc Châu Âu thế kỷ 17 với hơn 3000
chai rượu vang, xem khu chế xuất và đóng chai của rượu vang Napa Valley, nghe thuyết minh về nguồn
gốc và quy trình sản xuất rượu vang. Quý khách được thưởng thức một ly rượu vang miễn phí, thưởng thức
café tại bar café độc đáo và có thể tham quan mua sắm rượu vang tại siêu thị rượu vang của lâu đài rượu
vang.

12:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng
13:30 Tham quan và mua đặc sản tại Cơ sở sản xuất nước mắm làm quà cho người thân.
14:30 Xe đưa đoàn về lại công ty điểm hẹn ban đầu.
18:30 Về lại công ty. Hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khách trên những
hành trình khác./.
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BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2021 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

3 sao

1,450,000đ

Xe Ô Tô

Lưu ý: Giá tour chưa bao gồm chương trình vận động ngoài biển và Gala Dinner.
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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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
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GIÁ TOUR BAO GỒM:

Ăn uống theo chương trình:
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Xe du lịch 29,35,45 đời mới máy lạnh đưa đón suốt chuyến.

+ Ăn phụ: 01 bữa sáng tại nhà hàng Mekong+01 bữa sáng tại nhà hàng.
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+ 03 bữa chính 120.000 VND/bữa.
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Hotel 2 sao: Hòn Rơm, Sóng Biển Xanh, Khu nghỉ dưỡng Thanh Niên..
Resort tiêu chuẩn 3 sao: Sund & Sand, Hưng Phát 2...
Resort 4 sao: Blue Bay Mũi Né, Cà Ty Resort..
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Resort 5 sao: Sealink.

Vé tham quan Lâu Đài Rượu Vang.
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.
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Tham quan ngoài chương trình.
Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi,..
Chương trình Teambuilding theo yêu cầu.
Chi phí Gala Dinner theo yêu cầu.
Thuế VAT.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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Văn phòng Đặt Tour
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 028 3620 8008
Hotline: 0934 040 332
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Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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