
© 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 Teambuilding Nha Trang - Vinperland 3 ngày 3
đêm giá rẻ nhất
Thời gian: 3 ngày 3 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch Teambuilding Nha Trang - Vinperland: Du Lịch Nắng Mới chuyên tổ chức các chương
trình du lịch kết hợp teambuilding theo yêu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi chuyển tổ chức các chương
trình du lich đến Nha Trang - Vinperland 3 ngày 3 đêm kèm theo các chương trình hoạt náo biển, rừng,
cuộc đua kỳ thú, Master Chef chương trình hội nghị, gala dinner, các sự kiện đi cùng chương trình nghĩ
dưỡng...

NGÀY 01: TP HCM - NHA TRANG

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

Ngủ đêm trên xe.

 

NGÀY 02: NHA TRANG - TEAMBUILDING - VINPERLAND (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

05:30 Đến khu du lịch Bãi Dài Nha Trang đoàn vệ sinh cá nhân.

Dùng điểm tâm tại nhà hàng, nghỉ ngơi.

 

08:30 Tập trung tại bãi biển theo hiệu lệnh của Ban tổ chức, tham gia chương trình TeamBuilding được dàn
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dựng công phu từ đội ngũ hoạt náo viên Du lịch Nắng Mới các đội chơi phải trải qua chuỗi thử thách mà chỉ
với sự đoàn kết và sáng tạo đột phá sẽ mang lại những thành quả sau thử thách này.

 

10:30 Kết thúc chương trình, đoàn tự do tắm biển, hoặc tham gia một số trò chơi dưới nước với chi phí tự
túc như: Đi bộ dưới đáy biển, Dù Bay, Jet Ski, Lặn biển, lướt ván…

11:00 Di chuyển vào thành phố Nha Trang dùng cơm trưa.

 

Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

14:00 Khởi hành đến cảng cầu đá để vượt 3320m đường biển bằng cáp treo để đến với thiên đường du lic̣h
giải trı ́bậc nhất tại Việt Nam. Tham gia vào vô số các trò chơi theo những cung bậc cảm xúc khác nhau tại:
(Chi phí tự túc  800.000 vnd).

 

Các trò chơi ngoài trời: Các trò chơi tại công viên nước: Đường trượt 6 làn, Hố đen vũ trụ, cảm tử quân, rơi
tự do, sóng thần, phao bay và phao bay vượt dốc và những trò chơi trong khu vui chơi gia đình bao gồm:
Hệ thống làm trượt Alpine Coaster, Trò chơi nhảy Bungee, Đu quay 3 chiều – cảm giác mạnh, Đu quay
văng, Đu quay thú nhún, Đu quay con voi, Tàu hải tặc, Tàu lượn cao tốc, Đu quay vòng xoay, Sân khấu
biểu diễn xiếc thú, Sân khấu tạp kỹ…

 

Các trò chơi trong nhà: Phòng chiếu phim 4D, Xe đụng, Vườn cổ tích, Thiên đường trẻ em, Siêu thị Game,
Phòng Karaoke.

Sau giờ cơm trưa đoàn hòa mıǹh cùng festival lễ hội đường phố, xem xiếc cá heo và hải cẩu.

18:00 Dùng cơm tối tại Vinperland.

 

Quý Khách di chuyển xuống Nhà Hát Con Sò ngắm một trong những công trình vĩ đại Nhất ViệtNam–
Chương Trình Nhạc Nước với những công nghệ hàng đầu của nước ngoài. Quý Khách sẽ thật sự thả lòng
mình vào những giây phút thơ mộng trong ánh đèn lase đầy đủ màu sắc.

 

21:00 Quý Khách lên Khu Nhà Ga đi cáp treo vượt biển  dài nhất thế giới để khởi hành về lại đất liền.

Tự do khám phá Nha Trang về đêm.

 

NGÀY 03: NHA TRANG - IRESORT - NGÀY NĂNG ĐỘNG (SÁNG TRƯA TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

 

08:00 Xe đưa quý khách tham quan:
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Nhà Thờ Núi -  một trong nhưng công trình đặc sắc của người Pháp với kiểu kiến trúc Gotic hết sức độc đáo
được xây dựng vào năm 1928.

Chùa Long Sơn - Một ngôi chùa linh thiên nằm trên đỉnh núi Trai Thủy với tượng Kim Thân Phật Tổ cao
24m. 

Tháp Bà Ponaga - Một công trình kiến trúc cổ của người chăm và được nghe về truyển thuyết - cậu chuyện
li kì về Thiên Hậu Thánh Mẫu và những vị thần linh Shiva, Visnu.

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Ngủ đêm tại Nha Trang.

 

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 bùn khoáng).

 

19:00  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 Việt, tham gia  vào các tiết
mục văn nghệ góp vui cây nhà lá vườn qua các giọng ca của công ty.

 

Trao thưởng cho các đội chơi thắng cuộc trong chương trình Teambuilding buổi chiều.

21:00 Kết thúc chương trình.

Ngủ đêm tại hotel.

 

NGÀY 04: 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.

12:00 Dùng cơm trưa tại Phan Thiết.

 

Tiếp tục hành trình.

18:30 Về đến Sài Gòn - chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại./.
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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 hoặc theo yêu cầu  3 sao 2,850,000đ 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 Sake, Copac hoặc tương đương đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 02-04 khách/phòng.

Vé tham quan theo chương trình.

Vé tắm khoáng Iresort.

Bảo hiểm với mức bồi thường 20.000.000 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 và Lửa Trại.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Cáp treo Vinperland.

Vé tắm bùn khoáng.
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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!

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/
mailto:dlnangmoi@gmail.com
https://www.dulichnangmoi.com/

