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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 Teambuilding Mũi Né - Suối Hồng - Đồi Cát - Phan
Thiết 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn - Team Building: Du Lịch Nắng Mới là công ty chuyển tổ chức chương trình
teambuilding 3 ngày 2 đêm tại Phan Thiết với chương trình chạy trạm hấp dẫn, gắn liền với các địa
điểm du lịch nổi tiếng và các thử thách hoàn toàn bất ngờ và để lại ấn tượng với người chơi. Là đơn vị tổ
chức teambuilding uy tín, chúng tôi xây dựng chương trình teambuilding tại Phan Thiết 3 ngày 2 đêm theo
từng đơn đặt hàng theo từng chương trình teambuilding của công ty quý khách. Hãy liên hệ với chúng tôi
để nhận được sự ưu đãi về giá tốt nhất nhé!

NGÀY 1: SÀI GÒN - MŨI NÉ

(Dùng bữa: Sáng, trưa, chiều)

06:30 Xe và HDV của Công Ty Du Lịch Nắng Mới đón quý Khách tại điểm hẹn.

Khởi hành đi Thành Phố Biển Phan Thiết.

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng địa phương trên đường di chuyển, sau đó xe khởi 
hành đi Phan Thiết bắt đầu chương trình tham quan:

- Khu di tích trường Dục Thanh đã có lịch sử hơn 100 năm tuổi – nơi thầy giáo 
Nguyễn Tất thành từng sống và dạy học, cũng là nơi ghi dấu hành trình của Bác
- Tháp PoShaNư (còn gọi là Tháp Chăm Phố Hài) là một nhóm di tích đền tháp 
Chăm còn sót lại của Vương quốc Chăm Pa xưa, nằm trên đồi Bà Nài.Nhóm tháp 
này có phong cách kiến trúc Hòa Lai - một trong những phong cách nghệ thuật cổ 
của Chămpa.

12:00 Đến Phan Thiết, đoàn dùng dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương với hải sản, đặc 
sản mang đậm văn hóa thành phố biển. 

13:30 Di chuyển đến resort nhận phòng và nghỉ ngơ

Dùng bữa trưa tại  nhà hàng.

14:00 Đoàn di chuyển vào resort  Mũi Né. Quý khách làm thủ tục nhận phòng và nghỉ ngơi.

Đoàn tự do tắm biển tại Resort hoặc tư do tắm biển tại Hồ Bơi.
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NGÀY 2: MŨI NÉ - NOVALAND PHAN THIẾT.

(Dùng bữa: Sáng, trưa, chiều)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

Quý khách tham gia chương trình sau:

Lâu đài rượu vang Phan Thiết – địa điểm khám phá kiến trúc thời Trung Cổ. Với lối thiết kế lộng lẫy như một
tòa lâu đài, nguy nga như ở Châu Âu. Lâu đài rượu vang ở Phan Thiết là một địa điểm thu hút du khách du
lịch với lối kiến trúc thiết kế đẹp mê hồn. Không những thế đến đây bạn sẽ thưởng thức những ly rượu vang
ngon, hảo hạng, và hầm rượu quy mô ẩn sâu dưới lòng đất, và những hoạt động giải trí vui nhộn ở tại nơi
đây.

11:00 Đi ăn cơm trưa.

11:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Về phòng khách sạn nghỉ ngơi.

15:00 Quý khách đi tham quan Novaland Phan Thiết:
Novaworld Phan Thiết là đại đô thị nghỉ dưỡng đầu tiên thuộc thương hiệu Novaworld phát triển bởi chủ
đầu tư Novaland được triển khai kể từ năm 2019 với tổng quy mô diện tích lên tới 1000 ha tại xã Tiến
Thành – Phan Thiết – Bình Thuận. Hiện nay công trình này gần như hoàn thiện đạt đến gần 80%. Quý khách
cũng có thể đến đây check in hoặc chụp hình ngắm hoàng hôn và tắm biển tại quần thể khu vui chơi nghỉ
dưỡng đạt tầm cỡ tại thành phố Phan Thiết.

18:00 Dùng cơm tối tại Nhà Hàng và sau đó tự do khám phá Mũi Né về đêm.

 

NGÀY 3: MŨI NÉ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Dùng bữa: Sáng, trưa)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:30 Phục hồi sức khỏe tại resort với chương trình tự do tắm biển và hồ bơi.

10:30 Đoàn làm thủ tục trả phòng tại khách sạn...

11:30 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Tham quan và mua đặc sản tại Cơ sở sản xuất nước mắm.

17:30: Xe đưa đoàn trở về thành phố Hồ Chí Minh, Hướng dẫn viên Du Nắng Mới chào tạm biệt, hẹn gặp lại
quý khách trên những hành trình khác./.

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
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Theo yêu cầu 3N2Đ hoặc theo yêu
cầu

 4 sao: Tiến Đạt
Resort 3,600,000đ Xe Ô Tô

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 11 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:

Vận chuyển: Xe 29 c du lịch đời mới máy lạnh, ghễ ngã đưa đón suốt tuyến.

Ăn uống: 01 buổi ăn sáng tô ly, 02 bữa buffet sáng tại resort.

+ 05 buổi chính tiêu chuẩn 130.000/người/buổi 

Resort: Tiêu chuẩn 02 -04 khách/phòng.

Tham quan Những điểm tham quan theo chương trình:

- Tham quan tháp bà Ponaga, tham quan trường dục thanh

- Tham quan khu dự án Novaland phan thiết

Hướng dẫn viên: Hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Chi phí khác:

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

+ Nón du lịch.

+ Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

+ Khăn lạnh.

 

GIÁ TOUR KHÔNG GỒM:

- Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn, tham quan ngoài chương trình.

- Cáp treo Tà Ku.

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi...

- Chi phí beer và nước ngọt trong Gala Dinner.
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- Những dịch vụ tiện ích cá nhân tại resort: spa, karaoke...

- 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

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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