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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 gia đình Đà Lạt - Phan Thiết 4 ngày 3 đêm giá rẻ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yều cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour khách đoàn Đà Lạt - Phan Thiết: Du lịch Nắng Mới chuyên tổ chức các tour du lịch dành cho gia
đình, việt kiều hồi hương trong các dịp tết nguyên đán, giáng sinh, lễ hội. Chương trình du lịch Đà Lạt -
Phan Thiết 4 ngày 3 đêm dành cho gia đình sẽ mang đến cho quý khách không khí ấm áp, vui tươi khi đồng
hành cùng chúng tôi, ngoài ra chương trình còn mang đến cho quý khách trải nghiệm về vùng đất mới.

NGÀY 01: SÀI GÒN - ĐÀ LẠT (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

05:30 Quý khách tập trung tại điểm hẹn, khởi hành đến với thành phố Ngàn Thông

07:30 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Mekong Restop, chụp ảnh lưu niệm.

Tiếp tục hành trình, HDV giới thiệu các địa danh mà đoàn ngang qua, tổ chức một số trò chơi vui nhộn trên
xe.

 

11:30 Đến Bảo Lộc đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

15:00 Quý khách dừng chân tham quan thác Pongour - Nam Thiên đệ nhất thác - Quý khách tham quan
thác Pongour hùng vĩ với 7 tầng thác ào ạt tuôn trào trắng xóa, nước đổ ầm ầm suốt ngày đêm. Người dân
tộc địa phương còn gọi là thác Bảy Tầng bởi dòng thác chảy qua hệ thống đá bậc thang 7 tầng với độ cao
gần 40m.

17:00 Đến thành phố Đà Lạt, HDV hỗ trợ quý khách làm thủ tục nhận phòng.
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Tự do nghỉ ngơi.

18:30 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tự do vãn cảnh Đà Lạt về đêm, thưởng thức ly cà phê nóng hổi hoặc dạo Hồ Xuân Hương hay thưởng thức
những đặc sản về đêm tại Đà Lạt.

 

NGÀY 02: ĐÀ LẠT - ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT - VƯỜN RAU THỦY CANH (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm sáng, về sinh cá nhân.

 

08:00 Xe đưa quý khách tham quan đồi chè Cầu Đất gần trăm tuổi. Do ở độ cao trên 1.650m so với mặt
nước biển, nên khí hậu ở đồi chè mát mẻ quanh năm. Du khách sẽ có dịp nhìn các cô thôn nữ tay thoăn
thoắt hái chè, tận mắt thấy những cánh hoa trắng mỏng manh, ngát hương hay những trái chè nho nhỏ,
tròn xinh như những viên bi dưới những cội chè lâu năm. Xa xa là mặt nước yên tĩnh của hồ Phát Chi rộng
lớn, êm đềm phẳng lặng, những lo toan, bộn bề trong cuộc sống thường nhật dường như tan biến.

 

10:00 Tham quan vườn hoa Cẩm Tú Cầu với nhưng bông hoa khoe sắc rực rỡ. Trải dài trong mắt du khách
là một cánh đồng hoa  rộng hơn 2 hecta tọa lạc bên dưới những tán rừng thông xinh đẹp.

11:00 Dùng cơm trưa tại với điểm nhấn là buffet Rau Laguda với nhiều loại rau phong phú.

12:00 Về lại khách sạn nghỉ ngơi.

 

15:00 Tham quan vườn rau thủy canh với những loại trái cây độc đáo như:

Vườn Bí Ngô khổng Lồ: Đây là giống bí được nhập từ Mỹ, những trái bí nặng tới gần 100 kg. quý khách sẽ
thấy rất hứng thú tạo dáng chụp hình với những quả bí khổng lồ này.

Vườn dưa Pepino: đây là loại dưa có nguồn gốc từ Nhật Bản. Dưa Pepino Đà Lạt chỉ bé như nắm tay người
lớn, hình thon dài và khi chín có mùi thơm nhẹ, vị dưa thanh mát.

Cà Chua Thân gỗ:  hay còn gọi là giống cà chua Tamarillo là một giống thân gỗ cây cao to khoảng 2m, vị
của trái có cùng hương vị với trái chanh dây và trái vú sữa, rất thơm và ngon.

Vườn hoa Lavender: hay còn gọi là Oải Hương, là một loại dược liệu vốn nổi tiếng ở miền nam nước Pháp.

 

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Sau giờ cơm tối, quý khách tham gia show diễn cồng chiên, cùng nhấp chén rượu cần và hòa mình trong
những lời ca tiếng hát của người dân tộc thiểu số nơi đây.
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NGÀY 03: ĐÀ LẠT - PHAN THIẾT (ĂN: SÁNG TRƯA TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:30 Trả phòng khách sạn, khởi hành về Phan Thiết.

 

Đoàn vượt qua quốc lộ 28B xuyên đèo Đại Ninh, vượt qua những khúc cua khúc khủy, xuyên qua những đồi
thông vi vút gió để đến với thành phố Phan Thiết

11:30 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

13:00 Làm thủ tục nhận phòng resort.

 

14:00 Tham quan Trung Tâm Bùn Khoáng Nóng Mũi Né với dịch vụ Tắm Thủy Liệu Pháp, quý khách tham
quan tắm bùn khoáng tại đây. 

16:00 Xe đưa đoàn đến Bàu Trắng - Nằm giữa những triền cát trắng nên Bàu Bà còn được gọi là Bàu Trắng
và ngày nay cũng thường được gọi với cái tên Bàu Sen bởi trong hồ khi vào mùa sen nở, phủ kín cả một
vùng hồ. Hệ sinh vật ở Bàu Trắng rất phong phú, có nhiều loại cá nước ngọt: cá rô, cá lóc, cá trê, cá trắm
cỏ…(tùy theo mùa mà sen nở hay không).  Hồ được bao quanh bởi những triền cát trắng với cái nắng, cái
gió được thiên nhiên ban tặng khiến cho hồ đẹp đến tuyệt vời. Từ trên đồi cát nhìn xuống hồ phẳng lặng,
xa xa những đồi cát sẫm màu nhấp nhô lên xuống khiến du khách không khỏi trầm trồ, thán phục. Quý
khách có thể chọn lựa chơi các trò chơi mạo hiểm như đi xe địa hình hoặc đi xe Jeep khám phá Bàu Trắng.
(Không bao gồm xe Jeep).

 

18:30 Đoàn sẽ dùng tiệc tối Gala Dinner họp mặt giao lưu với các khách hàng khác trong tiếng nhạc du
dương của các ca sĩ và thưởng thức các hải sản tươi sống: Gỏi Cá Mai, Tôm hấp nước dừa, Ghẹ Sốt me, cá
cam nướng mọi, tôm mũ ni  hấp..

Ngủ đêm tại Phan Thiết.

 

NGÀY 04: PHAN THIẾT - SÀI GÒN (ĂN: SÁNG TRƯA )

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

Xe đưa đoàn đi tham quan Đồi Cát Hồng để ngắm buổi sớm mai từ những đồi cát quyến rũ và thử tài trượt
cát từ những đụn cát của Đồi Hồng.

Đoàn tự do sử dụng các dịch vụ trong resort như tắm hồ bơi, tắm biển.

 

10:30 Xe đưa đoàn đi tham quan tại 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,
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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.

 

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

13:00 Tự do mua sắm các sản vật cho người thân tại Phan Thiết.

14:00 Khởi hành về lại Sài Gòn.

18:00 Chia tay quý khách 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 4N3Đ hoặc theo yêu cầu  3 sao 3,850,000đ 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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Giá tour bao gồm:

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

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 01 bữa điểm tâm tại khách sạn + 02 bữa tại nhà hàng.

+ Ăn chính: 07 bữa ăn chính tiêu chuẩn 100.000 đ/suất 

Hotel   3  sao Nice Dream, Victory,  Blue Bay hoặc tương đương đầy đủ tiện nghi,  tiêu chuẩn 02-04
khách/phòng.

Vé tham quan theo chương trình.

Chương trình lửa trại.

Bảo hiểm với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp.

Nước uống: 02 chai/khách/ngày.
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Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

Không bao gồm:

Chi phí chương trình Teambuilding và Gala Dinner và Lửa Trại.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Xe Jeep lên đỉnh Langbiang

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

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

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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