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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 khách đoàn Nha Trang - Bình Ba 4 ngày 3 đêm
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn khám phá Nha Trang - Đảo Bình Ba: Du Lịch Nắng Mới chuyên tổ chức
chương trình du lịch Nha Trang - Bình Ba 4 ngày 3 đêm cho khách hàng là gia đình, nhóm bạn bè, đơn vị
tham gia chương trình biển đảo quê hương. Đến với chương trình Nha Trang - Bình Ba 4 ngày 3 đêm quý
khách có dịp vui chơi trong quần thể Vinperland Nha Trang, được phục hồi sức khỏe tại trung tâm bùn
khoáng I-resort, lênh đênh khám phá 4 đảo nằm trong 10 vịnh đẹp nhất thế giới. Và tha hồ ăn hải sản tẹt
gaz tại đảo tôm Hùm Bình Ba.

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

04:00 Xe rước quý khách tạiđiêm hẹn khởi hành đi Nha Trang.

08:00 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

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

11:00 Dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Đoàn tiếp tục hành trình đến Nha Trang.

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Ngủ đêm tại Nha Trang.

 

NGÀY 02: NHA TRANG - 4 ĐẢO - VINPERLAND (ĂN: SÁNG TRƯA TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:30 Khởi hành đến cảng cầu đá tham gia 4 đảo.

09:00 Đến Hòn Một. Quý khách có thể bơi lặn, ngắm san hô với nhiều màu sắc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp dưới
lòng đại dương, khám phá thế giới biển với 350 loài san hô và sinh vật biển khác nhau.

10:00 Quý khách sẽ được thưởng thức chương trình bar trên biển với các hoạt động âm nhạc vui tươi trên
biển và thưởng thức trái cây và coctail.

11:00 Tàu cập Bãi Tranh quý khách có thể tham gia các trò chơi thể thao dưới nước như: Mô tô nước, dù
kéo, phao chuối (phí tự túc). Sau khi trở về tàu, Quý khách sẽ được thưởng thức hương vị các loại trái cây
hiện có tại vùng biển này.
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14:00 Đoàn vào Vinperland nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi.

Tham gia vào vô số các trò chơi theo những cung bậc cảm xúc khác nhau:

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.

Ngủ đêm tại Nha Trang.

 

NGÀY 03: NHA TRANG - IRESORT - BÌNH BA (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:30 Trả phòng khách sạn. Khởi hành về đất liền.

 

08:30 Đoàn tham quan và thư giãn 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…

 

10:30 Khởi hành đi Bình Ba nơi mệnh danh là vương quốc Tôm Hùm nằm trong vịnh Cam Ranh xinh đẹp.

11:30 Đến Cảng Ba Ngòi, quý khách xuống Cano khởi hành qua đến đảo.

12:00 Dùng cơm trưa tại tại nhà hàng trên bè.

13:00 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

 

14:00 Đoàn tham quan đảo Bình Ba với các địa danh trên đảo như:
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+ Điện Địa Tạng: Quý khách có thể viếng thăm, thắp nhang cầu an tại Điện Địa Tạng – một trong những
nơi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát được những Phật tử hảo tâm lập nên.

+ Bót Cửa ngắm toàn cảnh biển tuyệt đẹp Vịnh Cam Ranh, nơi giáp ranh Bình Ba với vùng 4 hải quân và
cũng là nơi kéo điện lưới quốc gia về xã đảo.

+ Bãi Chướng, Hòn Rùa, Bãi Me mang 1 vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng.

15:30 Tàu đưa quý khách tự do tắm biển lặn ngắm san hô.

16:30 Tự do tắm biển tại bãi Nồm hoặc bãi Nhà Cũ.

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng với thực đơn Tôm Hùm và các món hải sản tươi sống như ốc, mực, cá
nướng… tự do vui hát Karaoke tại bãi biển hòa tiếng hát với tiếng sóng biển.

Ngủ đêm tại Bình Ba.

 

NGÀY 04: BÌNH BA - SÀI GÒN (ĂN: SÁNG, TRƯA)

07:00 Đoàn thức dậy ngắm cảnh bình minh trên đảo Bình Ba.

Dùng bữa sáng tại chợ với món bánh canh hay bún cá.

09:00 Trả phòng khách sạn, khởi hành về lại cảng.

09:30 Xe rước quý khách tại cảng Ba Ngòi khởi hành về Sài Gòn.

13:00 Dùng cơm trưa Mũi Né.

18:00 Về đến Sài Gòn. Chia tay đoàn 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 2-3 sao 3,850,000đ Xe Ô Tô

Giá áp dụng cho đòan trên 20 khách, không áp dụng vào dịp lễ tết, cao điểm mùa hè.

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, 35 và 45 chỗ đời mới máy lạnh đưa đón suốt chuyến.

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 01 bữa sáng tại nhà hàng Mekong+ 3 bữa sáng tại nhà hàng.

+ 07 bữa chính 120.000 VND/bữa.

Nhà nghĩ tại Bình Ba: Bảy Hộ, Minh Tâm... 2-4 khách/phòng.

Khách sạn 2 sao: Hà Thanh, C30...

Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao: Mây Ngũ Sắc, Full House, Copac ...

Khách sạn 4 sao: Green Light, Majestic Star...

Cáp treo Vinperland.

Bùn Khoáng Iresort.

Tàu tham quan 4 đảo.

Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi.

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.

Chương trình Teambuilding theo yêu cầu.

Chi phí Gala Dinner theo yêu cầu.

Các trò chơi ngoài chương trình.

Thuế VAT.

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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