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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 tour Du Lịch Long Hải - Hồ Tràm
Thời gian: 3N2Đ

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Không ồn ào như Sài Gòn, không cổ kính như Hội An, không lặng lẽ như Đà Lạt. Đến biển Hồ Tràm, người ta
có cảm giác bình yên, dễ chịu với các con đường rộng rãi, thoáng đãng... Này là biển xanh ngăn ngắt, này
là núi to núi nhỏ, này là chùa chiền thanh tịnh... tất cả tạo ra một thành phố nghỉ dưỡng đầy ma lực. Du
khách vừa có cảm giác thân quen, vừa mơ hồ lạ lẫm, cho dù đã đến nhiều lần vẫn cứ muốn trở lại lần nữa.

NGÀY 01: SÀI GÒN - HỒ TRÀM (ĂN T,C)

07:00 Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Hồ Tràm/ Long Hải

Trên đường đi tham gia các chương trình đố vui hóm hỉnh trên xe gắn kết các thành viên của công ty như
nhìn tranh đoán vật, truyền tin, hiểu ý đồng đội….

12:00 Quý khách dùng cơm trưa tại địa phương và sau đó di chuyển về lại khách sạn nhận phòng

13:00 Đoàn nhận phòng resort nghỉ ngơi.(quy định của tất cả resort là 14:00 nhưng có phòng sớm sẽ nhận
sớm)

15:00 Quý khách nghỉ ngơi tại khách sạn - tự do dạo biển, tắm biển nghỉ ngơi tại khu vực bãi biển.

18:00 Xe đưa quý khách dùng cơm tối và sau đó tự do khám phá biển Hồ Tràm về đêm

NGÀY 02: HỒ TRÀM – NOVA WORLD - TEAMBUIDING - GALA DINER( ĂN S,T,T)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:30 Tự do sử dụng dịch vụ trong resort. 

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


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

09:30 Đoàn tập trung tại bãi biển tham gia chương trình Teambuilding với chủ đề “WE ARE ONE – VƯỢT
GIAN NAN ĐẬP TAN THỬ THÁCH”  các đội chơi chia đội và bắt đầu chương trình teambuilding theo chủ
đề được Du Lịch Nắng Mới chuẩn bị và thiêt kế theo chủ để riêng

-  Khởi động
-  Vượt thử thách bóng mê cung

-  Hugo cỡi đà điểu(banh đụng khổng lồ)
-  Vượt ngàn thử thách
-   Chung tay nâng tầm thương hiệu đến đỉnh cao

Buổi trưa: Quý khách dùng cơm trưa và sau đó nghỉ ngơi.

15:00 Quý khách tham quan tổ hợp khu nghỉ dưỡng Novaword Hồ Tràm - Tại đây, quý khách có thể chụp
hình lưu niệm và sống ảo tại khu vực này với những cảnh chill nhân tạo cực kì ấn tượng với côn viên chủ đề
Novaword.

18:30 Đoàn tập trung tại nhà hàng tham gia chương trình tiệc Gala Dinner với chủ đề “ Đêm Hội Tụ Tinh
Anh” với sân khấu, âm thanh, ánh sáng sự kiện Chuyên nghiệp được dàn dựng phục vụ các chương trình
gameshow, , các phần thi đấu nghệ thuật giữa các thành viên, các đội chơi teambuilding và những chương
trình DJ sôi động cho đêm thật tuyệt vời tại Hồ Tràm.

22:00 Kết thúc chương trình Gala, quý khách trở về phòng hoặc có thể dạo biển để nghe những tiếng sóng
vỗ như sự chuyển tiếp của thì thầm  mùa xuân.HDV chào đoàn và hẹn gặp lại quý khách.

Hẹn gặp lại quý khách trên những chuyến tham quan tiếp theo.

 

NGÀY 03: HỒ TRÀM - SÀI GÒN(ĂN S,T)

11:30 Trả phòng khách sạn. 

12:00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 298 - Khu nghĩ dưỡng Bộ Quốc Phòng.

13:00 Khởi hành về Sài Gòn, trên hành trình quý khách dừng chân nghỉ ngơi tại khu phức hợp bò sữa Long
Thành và sau đó về lại Sài Gòn.

17:00 Về đến điểm đón ban đầu. Hướng dẫn viên công ty nói lời chia tay và hẹn 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 2N1Đ hoặc theo yêu
cầu

Vietsopetro Hồ Tràm 4,850,000đ
Xe Ô Tô

Oceanami Long Hải 4,450,000đ

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
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• 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 BAO GỒM:

- Xe du lịch 4 xe 45 chỗ, đời mới  máy lạnh đưa đón suốt tuyến.
-  Ăn  chính:  04  bữa  chính  (tiêu  chuẩn  150.000  đồng/khách/bữa,  1  bữa  sáng  buffet  tại  resort,  1  tiệc  gala
tại Oceaanami là 450,000đ và 650,000đ tại Vietsopetro

( Gía trên chưa bao gồm phí nước uống và surcharge)

 

- Resort Oceannami/ Vietsopetro theo option.
- Vé tham quan các thắng cảnh theo chương trình.

- Hướng dẫn viên nhiệt tình, năng động, vui vẻ suốt tuyến.
- Teambuilding: Vật dụng, bãi biển, âm thanh, MC phụ trách chương trình, nhân sự phục vụ điều phối và tổ
chức , backroup, quà tặng.

- Gala Dinner: Sân khấu, nhân sự điều phối chương trình, quà tặng (bàn ủi, balo, bia, nước ngọt, voucher du
lịch, voucher khuyến mãi dịch vụ du lịch.

-  Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường tối đa 50.000.000 đồng/trường hợp.
-  Nước uống: 02 chai khách/ngày, khăn lạnh.

-  Nón du lịch 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM:

- Chi phí ăn uống, tham quan ngoài chương trình và các chi phí cá nhân khác.
- Chi phí ăn uống ngoài chương trình

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. 

 

- 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.
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- Trẻ em từ 05– dưới 11 tuổi: 50% 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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