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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 Nha Trang - Dốc Lết - Suối Hoa Lan 3
ngày 3 đêm giá rẻ

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

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn Nha Trang: Công Ty Du Lịch Nắng Mới luôn luôn nắm được giá trị cốt lõi của
những chuyến tour du lịch khách đoàn tổ chức cho khách hàng. Đó không chỉ là trải nghiệm vui chơi, ăn
uống khám phá văn hóa mà còn là những cảm xúc đọng lại trong chuyến đi làm động lực và mục tiêu hành
động của nhân viên công ty. Du lịch Nắng Mới luôn tìm kiếm, lên kịch bản và thiết kế những chương trình
độc đáo, mới lạ cộng với đội ngũ Hướng Dẫn Viên nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết sẽ đáp ứng
những yêu cầu về tour đoàn riêng của quý khách.

ĐÊM 01: TP.HCM - NHA TRANG

22:00 Xe & HDV Du Lịch Nắng Mới đón quý khách tại điểm hiện và khởi hành đi Nha Trang tham gia các trò
chơi hoạt náo gắn kết các thành viên trên xe.

Ngủ đêm trên xe.

 

NGÀY 01: NHA TRANG - DỐC LẾT - TEAMBUILDING -  IRESORT (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

05:30 Đến thành phố Nha Trang, đoàn vệ sinh cá nhân. Dùng điểm tâm tại nhà hàng, nghỉ ngơi.

07:30 Xe đưa quý khách đi bãi biển Dốc Lết, theo tuyến đường ven biển Nha Trang. Trên đường đi, Quý
khách sẽ được dừng chân ngắm cảnh và chụp hình toàn vịnh Nha Trang từ trên cao, chiêm ngưỡng vẻ đẹp
lấp lánh của nắng và gió trên vịnh Nha Phu, một chút gió mang không khí trong lành của biển như thấm
vào da thịt trên cơ thể.

08:30 Đến Dốc Lết đoàn nhận ghế lều nghỉ ngơi, tự do chơi teambuilding với các trò chơi gắn kết tại đây

11:30 Khởi hành về thành phố Nha Trang dùng cơm trưa.

13:30 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
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15:00 Đoàn tham quan và thư giãn và phục hồi sức khỏe tại Trung tâm suối khoáng nóng I-Resort – Với
không gian yên tĩnh, cây cối xanh tươi, I-resort sẽ hiện ra như một bức tranh thiên nhiên đậm chất Việt,
khu du lịch được bao bọc bởi dáng núi hùng vĩ, bên dòng sông Cái thơ mộng sơn thuỷ hữu tình không đâu
có được đem đến cho Quý khách những trải nghiệm mới về cuộc sống với dịch vụ tắm khoáng độc đáo sẽ
tạo cho du khách cảm giác thật thoải mái và thư giãn… (bao gồm tắm khoáng).

18:30 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tự do khám phá Nha Trang về đêm.

 

NGÀY 02: SUỐI HOA LAN (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:00 Khởi hành đi khu du lịch Suối Hoa Lan, để tham gia chương trình Teambuilding với chủ đề “Sắc Màu
Cuộc Sống”. Mỗi xe là một đội chơi và phải vượt qua thử thách đầu tiên là tìm được tàu để cập được đến
đảo Sắc Màu Hoa Lan.

 

08:30 Tham quan suối Hoa Lan, động Lan với nhiều loài hoa được sưu tập trong và ngoài nước. Khám phá
mê cung trận đồ với những đường đi lắc léo giữa rừng dương xanh thẳm. Tắm biển, thưởng thức trái cây,
rượu nhẹ - Xem xiếc Voi, Gấu.

Ngắm cảnh Hồ Nghinh Xuân - Thủy Tiên. Cưỡi Đà Điểu, tham gia các dịch vụ thể thao, giải trí tại bờ biển An
Bình: cano kéo dù, moto nước… (chi phí tự túc).

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng

15:00 Đoàn khởi hành về lại khách sạn nghỉ ngơi.

18:30 Tham dự tiệc Gala Dinner tại nhà hàng Âu Lạc Thịnh với chủ đề “Khúc Hát Biển xanh”. Cùng tham
gia các game show vui nhộn được dàn dựng bởi MC chuyên nghiệp của Du Lịch Nắng Mới, tham gia  vào
các tiết mục văn nghệ góp vui cây nhà lá vườn qua các giọng ca của công ty.

22:00 Kết thúc chương trình, quý khách tự do nghỉ ngơi, tản bộ dọc bãi biển Nha Trang hay tham gia vào
các quán Bar sôi nổi tại thành phố biển.

 

NGÀY 03: NHA TRANG - TP.HCM (ĂN: SÁNG, TRƯA)

07:00 Dùng điểm tâm khách sạn.

08:00 Trả phòng khách sạn, tự do mua sắm chợ Đầm.

09:00 Khởi hành về lại Sài Gòn.

12:30 Dùng cơm trưa tại Phan Thiết.

Tiếp tục hành trình.
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18:30 Về đến Sài Gòn – chia tay đoàn và hẹn ngày 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)

Khởi hành Thời Gian Khách sạn Giá Tour Phương Tiện

Theo yêu cầu  3N3Đ 3 sao 2,190,000đ Xe Ô Tô

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:

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

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 01 bữa sáng tại nhà hàng Mekong+ 2 bữa sáng tại nhà hàng.

+ 04 bữa chính 100.000 VND/bữa.  + 1 bữa Gala 200.000 vnd

- Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao: Mây Ngũ Sắc, Full House, Copac ..

- Khách sạn 4 sao: Green Light, Majestic Star...

- Tàu tham quan Suối Hoa Lan.

- Vé tham quan Dốc Lết.

Chương trình Teambuilding theo yêu cầu.

Chi phí Gala Dinner theo yêu cầu.

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,ghế lều cá nhân tại bãi biển.

Thuế VAT.

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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