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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 bằng ô tô 4 ngày 3 đêm
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Thành phố biển miền Trung không chỉ đi vào thơ, hoạ mà còn “được lòng” du khách với những gì đẹp nhất
của một vùng duyên hải. Nha Trang, hòn ngọc quý của tỉnh Khánh Hòa luôn là một điểm sáng trên bản đồ
du lịch Việt, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Mẹ thiên nhiên đã rất ưu ái khi ban tặng
Nha Trang những bãi tắm xanh trong, dải cát trắng mịn, những hòn đảo ngoài khơi đẹp ngỡ ngàng, rạn san
hô kì ảo dưới lòng đại dương và những hải sản miền biển tươi ngon.Thành phố Nha Trang là điểm đến lý
tưởng cho những ai vừa thích du lịch biển, vừa muốn du lịch nghỉ dưỡng. Bạn đã biết cách thực hiện một
chuyến đi “đáng tiền”? Hãy cùng Du Lịch Nắng Mới trải nghiệm chương trình Nha Trang 4 ngày 3 đêm với
dịch vụ đẳng cấp này nhé.

NGÀY 01: TP HCM - NHA TRANG

21:00 Xe & HDV Du Lịch Nắng Mới đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Nha Trang. Trên đường đi quý
khách sẽ nghe hướng dẫn viên thuyết minh những chặng đường đi ngang qua cũng như những trò chơi
sinh hoạt trên xe mang tính chất giải trí và có quà.

Quý khách ngủ đêm trên xe.

 

NGÀY 02: NHA TRANG -  CITY TOUR (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

05:30 Đến Nha Trang đoàn vệ sinh cá nhân.

Dùng điểm tâm tại nhà hàng. Quý khách dùng điểm tậm sáng tại Nhà Hàng với những món ăn đặc sản địa
phương.

08:00Tiếp tục hành trình quý khách đi tắm bùn khoáng tại khu I resort. Bạn sẽ được tận hưởng cảm giác
thư gịãn tuyệt vời khi ngâm mình trong bùn khoáng trong bồn tắm dành riêng cho bạn. Sau đó, hãy thả
lỏng mọi giác quan của bạn dưới thác khoáng nóng, trước khi xoa bóp lòng bàn chân của bạn trên đài phun
nước. Đừng quên tận dụng các tiện ích khác như hồ bơi, hồ jacuzzi, và hệ thống ôn tuyền thuỷ liệu pháp để
có một trải nghiệm hoàn hảo nhé. Chưa hết, bạn còn được vào cửa công viên nước nơi có những máng
trượt cực kỳ vui nhộn, hồ bơi khoáng nóng, và hồ jacuzzi để bạn đắm mình thư giãn tại đây.

14:00 Nhận phòng khách sạn và sau đó tự do tắm biển tại hồ bơi hoặc tại bãi biển Trần Phú.

16:00 Quý khách tham quan các điểm trong thành phố như:

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
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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.

18:00 Quý khách dùng dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương với những món đặc sản về Nha Trang.

Quý khách tự do khám phá Nha Trang về đêm.

 

NGÀY 03: NHA TRANG - VINWONDER NHA TRANG (ĂN: SÁNG TRƯA TỐI)

07:30 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

09:00 xe đón quý khách và tham gia chương trình khám phá khu Winwonder Nha Trang.

Tham quan khu vui chơi giải trí Vinpearland

Vinpearland là khu vui chơi lớn nhất thành phố Nha Trang với nhiều trò chơi và tắm biển ngoài đảo với
nhiều hạng mục trò chơi như:

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.
Đoàn hòa mıǹh cùng festival lễ hội đường phố, xem xiếc cá heo và hải cẩu.

11:00 quý khách dùng bửa trưa tại nha trang với Voucher được tặng.
 
Buổi tối: Xe đưa quý khách ăn Buffer Hải Sản tại thành phố Nha Trang với hơn 100 món ăn buffet tại
khách sạn Novotel Nha Trang.
 

NGÀY 04: NHA TRANG - BÌNH TIỀN - VỊNH VĨNH HY   (SÁNG, TRƯA, TỐI)

07:30 Dùng điểm tâm khách sạn.

08:00 Qúy khách trả phòng và đi về lại Vịnh Vĩnh Hy. Trên hành trình quý khách sẽ được check in những
con đường biển đẹp nhất Việt Nam gắn liền với những địa điểm được giới trẻ săn đón và cung đường biển
phượt đẹp nhất như; Bãi biển bãi Kinh, Bình Tiên, Bình Hưng và nhiều thắng cảnh nhìn từ đình núi chúa.

Vịnh Vĩnh Hy được đánh giá là một trong bốn vùng vịnh đẹp nhất Việt Nam. Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía Đông
Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40km. Thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải,
gần vùng biển Ninh Chữ thơ mộng. Tại đây quý khách sẽ đi tàu đáy kính để tham quan cũng như từ đáy
của con tàu, quý khách có thể nhìn ngắm San Hô cũng như những con cá nhỏ bới tung tăn dưới dòng nước
biển xanh mát.

11:00Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Resort Vĩnh Hy

12:00 Quý khách chia tay Vĩnh Hy về lại Ninh chữ trên hành trình quý khách ghé về vườn nho Cường II để
chụp ảnh check in, cũng như thưởng thức những trái nho mọng nước và cùng mua sắm những đặc sản về
nho để làm quà.
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18:00 Quý khách dùng cơm tối tại Phan Thiết và sau đó dừng lại làng nghề sản xuất nước mắm để mua
nước mắm làm quà.

22:00 Đến Sài Gòn. Hướng dẫn viên công ty nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những lần hẹn
tiếp theo, xin chân thành cảm ơn.

 

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 4 ngày 3 đêm 4 sao 7,280,000đ Ô tô

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng đoàn 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 29C đưa rước theo chương trình tùy theo số lượng quý khách đăng kí.

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 01 bửa: 1 buổi sáng ngày đầu với món bún, phở, bánh canh chả cá Nha Trang + 2 bữa ăn sáng
Buffet tại khách sạn.

+ Ăn chính: 04 bữa ăn chính tiêu chuẩn 150.000 đ/suất + 1 Bữa ăn bằng Voucher với vé Winwonder + 1
Bửa buffet Hải Sản 650,000đ tại khách sạn 5 sao Novotel.

Hotel  4 sao Sake, Dendro hoặc tương đương đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 02-04 khách/phòng.

Vé tham quan theo chương trình.

Vé tham tham quan Vinpealand.
Vé tham quan tháp bà Ponagar
Vé tắm bùn Iresort.
Vé tham quan vịnh vĩnh hy + tàu đáy kính

Bảo hiểm với mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp.

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

 

Không bao gồm:

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Thuế VAT.

 

Vé dành cho trẻ em:

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:  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 11 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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