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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 kết hợp Teambuilding Nha Trang 3 ngày 2 đêm
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: 3 ngày 2 đêm

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du lịch Teambuilding khách đoàn Nha Trang: Du lịch Nắng Mới cung cấp tất cả chương trình du lịch
Nha Trang 3 ngày 2 đêm. Nếu quý khách yêu thích biển đảo hãy tham gia chương trình tham quan 4 đảo,
du ngoạn Điệp Sơn, khám phá Tứ Bình (Bình Ba, Bình Hưng, Bình Lập, Bình Tiên) , chạm khẽ đến Vịnh Nha
Phu nơi có Đảo Khỉ và Suối Hoan Lan. Các bãi tắm cát trắng trải dãi như Bãi Dài, Dốc Lết, Wonder Park Hòn
Mun... Ngoài ra với Vinperland hiện đại, hoành tráng sẽ chiều lòng tất cả các du khách khi đến thành phố
biển Nha Trang.

NGÀY 01: SÀI GÒN - NHA TRANG (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

05:30 Xe rước quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Nha Trang.

06:30 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

07:30 Tiếp tục hành trình đi Nha Trang và nghe thuyết minh về các địa danh đoàn đi qua.

Tham gia các trò chơi vui nhộn gắn kết các thành viên trong đoàn như hộp quà bí mật, đuổi hình bắt chữ,
ai thông minh hơn học sinh lớp 1…

Đoàn sẽ đi qua rặng dừa Hàm Tiến, Bãi Đá Ông Địa, Tháp Posanu, vịnh Mũi Né trước khi đến với nhà hàng
Cánh Buồm Vàng.

 

11:00 Dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Đoàn tiếp tục hành trình đến Nha Trang, nghe thuyết minh và thưỡng ngoạn bãi đá 7 màu, vịnh Cà Ná,
vịnh Cam Ranh trươc khi vào thành phố Nha Trang
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17:00 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

 

Sau bữa tối quý khách có thể tự do dạo bãi biển Trần Phú hoặc tham gia các vũ trường náo nhiệt tại thành
phố biển Nha Trang.

Ngủ đêm tại Nha Trang.

 
NGÀY 02: NHA TRANG - NGÀY NĂNG ĐỘNG (ĂN: SÁNG TRƯA TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

 

08:00 Xe đưa đoàn ra đến trung tâm vui chơi giải trí Wonderpark để tham gia chương trình teambuilding
tại đây, đây cũng là trung tâm tổ chức cuộc thi hoa hậu Hoàng Vũ 2017.

08:30 Các đội chơi 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 “TRANSFOMERS” Chương trình nhằm tôn vinh tinh thần tập thể, gắn
kết các thành viên công ty lại cùng nhau. Các đội chơi sẽ bao gồm 30 người và 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.

- Lăn bánh: Đưa những chiếc xe của các đội lăn bánh.

- Biến hình: Cùng nhau biến hình tạo thành những khoảnh khắc độc lạ.

 

11:00 Tổng kết chương trình, công bố các đội thắng cuộc. 

Quý khách tự do tắm biển tại bãi biển Nhũ Tiên  hay sử dụng các dịch vụ trong khu du lịch như Cano, Tàu
lượn, phao chuối… (chi phí chưa bao gồm).

12:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Về lại khách sạn nghỉ ngơi.

 

14:30 Xe đưa quý khách tham quan:

- 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.
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18:00 Xe đưa quý khách đến nhà hàng 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.

 

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

 

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

22:00 Kết thúc chương trình.

Tự do khám phá thành phố Nha Trang về đêm.

 

NGÀY 03: NHA TRANG - SÀI GÒN (ĂN: SÁNG, TRƯA)

07:00 Dùng điểm tâm khách sạn - trả phòng khách sạn.

08:00 Quý khách đi tham quan khu tắm Bùn khoáng I Resort. Đây là một trong những liệu pháp ôn tuyền
thuỷ liêu, giúp cân bằng I On trong cơ thể.  Quý khách cùng hoà mình với dòng khoáng nóng, giúp làm mát
cơ thể cũng như lấy lại sinh lực sau những ngày làm việc vất vả.

10:00 Xe đưa quý khách mua sắm những đặc sản địa phương

11:00  Dùng cơm trưa tại Nhà Hàng địa phương.

Quý khách chính thức chia tay thành phố Nha Trang - về lại Sài Gòn.

20:30 Về đến Công Ty - Hướng dẫn viên nói lời chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại quý khách trong những
hành trình tiếp theo./.

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 3N2Đ hoặc theo yêu cầu  3 sao 2,190,000đ Xe Ô Tô

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 100 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.
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• 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 45c đưa rước theo chương trình.

 

ĂN UỐNG THEO CHƯƠNG TRÌNH:

+ Ăn sáng : 1 bữa ăn sáng ngày đầu 45.000đ và 2 bữa sáng Bufftet tại khách sạn 4 sao Nha Trang

+ Ăn chính: 04 bữa ăn chính tiêu chuẩn 120.000 đ/suất + 1 bữa tiệc Gala 250.000đ/ suất

Hotel  4 sao tại Nha Nhang đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 02-04 khách/phòng.

 

VÉ THAM QUAN THEO CHƯƠNG TRÌNH.

- Chương trình Teambuiding theo chương trình + Quà tặng với những sản phẩm như quà lưu niệm, vali kéo,
túi du lịch.

- Chương trình Gala Dinner: Âm Thanh + Ánh Sáng + Vũ Đoàn + Hoạt Náo vIên

Bảo hiểm với mức bồi thường 100.000.000 đồng/trường hợp.

Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

KHÔNG BAO GỒM:

Bia nước ngọt trong suốt chương trình

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Các trò chơi tốn phí trong Wonder Park.

Thuế VAT.

 

VE DANH CHO TRE 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.
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Trẻ em từ 02 - dưới 06 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: 70% 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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