DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
ĐT: 028 3620 8008 - Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch khách đoàn liên tuyến Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày
4 đêm

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu
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Du lịch khách đoàn liên tuyến Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày 4 đêm: Du Lịch Nắng Mới chuyên tổ chức
chương trình du lịch Nha Trang Đà Lạt 5 ngày 4 đêm dành cho các đơn vị, gia đình tham quan liên tuyến
lên rừng, xuống biển để ngoạn cảnh những vẽ đẹp của 2 thành phố du lịch nổi tiếng nhất cả nước là Nha
Trang và Đà Lạt.
NGÀY 01: TP HCM - NHA TRANG (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)
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05:30 Xe và Hướng dẫn viên Du lịch Năng Mơi đón quý khách tại thành phố HCM , khởi hành chương trình
du lịch tham quan Nha Trang - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm.
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Trên đường đi, hướng dẫn viên tổ chức một số trò chơi vui nhộn trên xe nhằm tạo không khí hào hứng và
sự kết nối giữa các thành viên.
07:00 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.
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Tiếp tục hành trình đi Nha Trang.

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng Đồi Dương Phan Thiết.
Xe đưa quý khách dọc theo con đường ven biển vào khu vực Mũi Né, bãi đá bảy màu, Ninh Thuận, Cà Ná
trước khi đến với thành phố Nha Trang xinh đẹp.
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17:00 Đến Nha Trang đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tự do khám phá thành phố Nha Trang về đêm.
NGÀY 02: THAM QUAN ĐẢO - VINPEARL LAND (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)
07:00 Ăn sáng tại nhà hàng.
08:00 Xe đưa quý khách ra cảng cầu đá bắt đầu chương trình tham quan Vịnh Nha Trang.
Tàu sẽ đưa quý khách khám phá Vịnh Nha Trang và dừng chân tắm biển và tham gia các hoạt động vui
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chơi trên biển như du lượn, cano chuối, lặn ngắm san hô…
11:00 Đoàn về lại đảo Con Sẻ Tre, dùng cơm trưa tại nhà hàng.
Nghỉ ngơi tại đảo.

13:00 Tàu cập bến đưa quý khách đến Vinpearl Land - một trong những khu vui chơi giải trí hiện đại tại
Thành phố Nha Trang.
- Tham gia các trò chơi tại khu công viên nước.
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- Tham gia tất cả các trò chơi động cảm giác mạnh như: Quay nhào lộn, đu quay ngựa gỗ, đu quay voi. Các
trò chơi tĩnh như: tàu lượn, đua xe, khám phá vũ trụ, trượt tuyết, lượt sóng, xe điện đụng.
- Đặc biệt có phòng chiếu phim 4D.
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- Khu thuỷ cung Vinpearland với diện tích 3400m2, là đại dương thu nhỏ với hơn 300 loài cá đẹp, quý hiếm
và lạ mắt.
Dùng cơm tối tại Vinperland.
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19:00 Xem chương trình biểu diễn trên sân khấu nhạc nước hiện đại.
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Quý khách trở về đất liền dùng bữa tối. Nghỉ đêm tại Nha Trang.
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NGÀY 03: NHA TRANG - ĐÀ LẠT (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)
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07:00 Quý khách dùng bữa sáng.
08:30 Khởi hành tham quan:

- Chùa Long Sơn được sách kỷ lục Guiness Việt Nam ghi nhận là ngôi chùa có "tượng Phật ngoài trời lớn
nhất Việt Nam".
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- Tháp Bà Ponagar - một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Chămpa với 07 ngọn tháp thiêng thờ
các vị thần tối cao của Ấn Độ giáo.
- Nhà thờ đá.
- Đi chợ mua sắm đặc sản tại Nha Trang.

10:00 Khởi hành đến với thành phố Đà Lạt.
Trên đường đi, đoàn ngang qua thành cổ Diên Khánh, nhà máy nước khoáng Đảnh Thạnh, làng dân tộc Kờ
Tu, ngoạn cảnh thiên nhiên và những Đồi Thông.
13:00 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.

© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 2

Nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi.

15:00 Xe đưa quý khách tham quan Langbiang, nghe kể về câu chuyện tình của chàng K’lang và nàng
H’biang theo truyền thuyết của người dân tộc K’Ho. Chinh phục đỉnh núi cao 2.167m so với mực nước biển.
Ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt mộng mơ thu nhỏ, suối vàng, suối bạc, hồ Dankia…

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.
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Tham gia chương trình Giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên với người bản địa, thưởng thức rượu cần, thịt
nướng…
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Tự do khám phá thành phố ngàn thông về đêm.

NGÀY 04: ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ NGÀN HOA (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)
7:00 Dùng điểm tâm sáng.
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Khởi hành tham quan Con đường Điêu Khắc, Thiền viện Trúc Lâm - quý khách có thể đi cáp treo viếng
Thiền Viện (chi phí tự túc).
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12:00 Ăn trưa tại nhà hàng.

14:30 Xe đưa quý khách tham quan:
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- Nhà thờ Domain với kiến trúc Pháp cổ điển sẽ đem đến cho quý khách những cảm nhận mới lạ và độc
đáo. Ngoài ra, quý khách có thể lựa chọn những trang phục bằng len được làm bằng tay
- Ga Đà Lạt - là nhà ga tàu hỏa của thành phố Đà Lạt. Đây được xe là nhà ga cổ kính nhất Việt Nam và
Đông Dương.

w

- Chùa Linh Phước hay còn được gọi là Chùa Ve Chai - là một công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc của
thành phố Đà Lạt.
17:00 Xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi.
18:00 Dùng bữa tối tại nhà hàng.
Nghỉ đêm tại Đà Lạt.

NGÀY 05: ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ HCM (ĂN: SÁNG, TRƯA)
07:00 Dùng buﬀet sáng tại khách sạn.
Đoàn làm thủ tục trả phòng tại khách sạn. Tự do tham quan, mua sắm quà cho bạn bè và người thân tại
chợ Đà Lạt.
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Trên đường về, quý khách ghé tham quan Thác Datanla - một ngọn thác thơ mộng quyến rũ nằm lưng
chừng đèo Prenn. Quý khách có thể tự túc dịch vụ máng trượt xuống thác, cáp treo khám phá vực Tử
Thần…

12:00 Quý khách tự túc dùng cơm trưa tại Tâm Châu - mua sắm các đặc sản về làm quà như trà, cà phê, …
17:00 Xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu.
Hướng dẫn viên Du lịch Nắng Mới chào tạm biệt đoàn, hẹn gặp lại quý khách trên những hành trình khác./.
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BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2021 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
Thời Gian

Khách sạn

Theo yêu cầu

5N4 hoặc theo yêu cầu

3 sao

Giá Tour

Phương Tiện

3,850,000đ

Xe Ô Tô
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Khởi hành

Giá áp dụng cho đoàn trên 20 khách, không áp dụng vào dịp lễ tết, cao điểm mùa hè.
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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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Giá tour bao gồm:
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Xe du lịch 29, 35 và 45 chỗ đời mới máy lạnh đưa đón suốt chuyến.
Ăn uống theo chương trình:
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+ Ăn phụ: 01 bữa sáng tại nhà hàng Mekong+ 2 bữa sáng tại nhà hàng.
+ 09 bữa chính 100.000 VND/bữa.
Khách sạn 2 sao: Hà Thanh, C30.../ Đà Lạt- Lá Xanh, An Thủy, Golden Bee
Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao: Mây Ngũ Sắc, Full House, Copac ../ Victoria, Kỳ Hòa, Phố Núi..
Khách sạn 4 sao: Green Light, Majestic Star.../ King Hotel, Ngọc Lan
Tàu tham quan 4 đảo
Vé tham quan Vinperland
Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi.
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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.
Tham quan ngoài chương trình.
Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi,ghế lều cá nhân tại bãi biển.
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Chương trình Teambuilding theo yêu cầu.
Chi phí Gala Dinner theo yêu cầu.
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Cáp treo Thiền Viện Trúc Lâm
Các trò chơi ngoài chương trình
Thuế VAT.
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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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Văn phòng Đặt Tour
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 028 3620 8008
Hotline: 0934 040 332
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Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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