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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 Teambuilding Tàu Hỏa Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày
1 đêm

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

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Teambuilding Phan Thiết - Mũi Né: Lựa chọn Du Lịch Nắng Mới cho chương trình du lịch Phan Thiết 2
ngày 1 đêm bằng tàu hỏa. Qúy khách hàng sẽ có những ưu đãi như tặng chi phí tổ chức teambuilding cho
đoàn hay gói âm thanh, ánh sáng, karaoke, backroup miễn phí. Ngoài ra quý khách có thể lựa chọn gói
nước uống felow charge trong 2 giờ miễn phí và nhiều gói ưu đãi hấp dẫn khi đồng hành cùng Du Lịch
Nắng Mới khi tổ chức chương trình du lịch khách đoàn cho công ty quý khách.

NGÀY 1: TP HCM - MŨI NÉ (ĂN: SÁNG, TRƯA, CHIỀU)

05:30 Quý khách tập trung tại ga Sài Gòn, khởi hành đến với thành phố Phan Thiết trên chuyến tàu SPT2
06:40-10:30

07:30 Dùng điểm tâm trên tàu.

 

Cùng ngắm cảnh non nước hữu tình qua những cung đường mà tàu đăt chân đến.

10:30 Đến thành phố  Phan Thiết đoàn lấy hành lý, khởi hành vào trung tâm thành Phố Phan Thiết.

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

13:00 Làm thủ tục nhận phòng, tự do tham quan, tắm biển, nghỉ ngơi.

Về phòng nghỉ ngơi.

 

15:30 Đoàn tập trung tại bãi biển tham gia chương trình Teambuilding tại bãi biển với chủ đề “Vượt sóng ra
khơi” các đội chơi phải cùng nhau hợp lực để đưa con tàu của mình đến bến bờ thành công.

17:00 Tự do nghỉ ngơi, tắm biển…

18:30 Tham gia chương trình Gala Dinner với chủ đề “Chuyện bây giờ mới kế”, cùng chia sẻ với BGĐ những
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thành tựu đạt được trong thời gian qua.

Tham gia các chương trình game show đình đám trên truyền hình hiện nay như: Gương mặt than quen, 
Nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Tham gia các tiết mục văn nghệ đặc sắc qua các giọng ca của quý
công ty thể hiện.

 

Trao giải thưởng cho các đội thắng cuộc ở chương trình TeamBuilding.

22:00 Kết thúc chương trình. Nghỉ đêm tại Mũi Né.

 

NGÀY 2: MŨI NÉ - TP HCM (ĂN: SÁNG, TRƯA)

05:00 Xe đưa quý khách tham quan, ngắm mặt trời mọc tại Đồi Cát Bay.

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên bạn bè và người thân.

07:30 Dùng điểm tâm sáng tại resort.

Quý khách tự do tham quan, tắm biển, tắm hồ bơi, nghỉ ngơi…

 

10:00 Đoàn làm thủ tục trả phòng tại khách sạn..

11:00 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng.

12:00 Khởi hành ra ga Phan Thiết đáp tàu trên chuyến SPT1 13:15-17:05.

17:30 Về lại Ga Sài Gòn, hướng dẫn viên Du lịch Nắng Mới chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khách trên những
hành trình khác../.

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  3 sao 1,699,000đ Xe Ô Tô

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 20 khách trở lên.

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.
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Giá tour bao gồm:

Xe du lịch 29-45c đưa rước theo chương trình.

Vé tàu hỏa khứ hồi hạng ngồi mềm điều hòa.

Ăn uống theo chương trình:

+  Ăn phụ: 01 bữa điểm tâm tại khách sạn + 01 bữa tại nhà hàng.

+  Ăn chính: 03 bữa ăn chính tiêu chuẩn 120.000 đ/suất.

Resort 3 sao hoặc tương đương đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 02-04 khách/phòng.

Vé tham quan theo chương trình.

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

Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

Không bao gồm:

Chi phí chương trình Teambuilding và Gala Dinner.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Thuế VAT.

 

Vé dành cho trẻ em:

Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour. 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 05 tuổi: miễn giá 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 05 - dưới 11 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 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

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
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Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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