
TEAM BUILDING – GALA DINNER

Thời gian: 3 ngày 2 đêm | Phương tiện: Ô tô, tàu thủy | Khởi hành: 2023
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CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT

- Biển Bãi Dài

- Tháp Bà Ponagar

- Tắm khoáng nóng Tháp Bà

- Tour đảo: Cảng Cầu Cá - Con Sẻ Tre

- Vinpearl Land, VinWonders

- Chùa Long Sơn

- Làng Yến Mai Sinh



- Khu du lịch Hòn Chồng

- Chợ Đầm Nha Trang

- Thưởng thức nem nướng Ninh Hòa Nha Trang



Bao gồm : Ăn Trưa – Ăn Tối

Buổi sáng:

Đón khách Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất/ Nội Bài/ Đà Nẵng,... làm thủ tục đi Cam
Ranh. Xe và HDV Vietnam Booking đón khách tại sân bay Cam Ranh. Đoàn bắt đầu hành
trình tour khách đoàn Nha Trang 3 ngày 2 đêm và điểm đến đầu tiên chính là bãi biển Bãi
Dài. Đây là một trong những bãi biển nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Khánh Hòa. Du khách có thể
đón nhận ánh nắng ấm áp cùng làn nước biển trong xanh khiến cho tâm hồn dịu mát.

10:00 Đoàn bắt đầu hành trình tour khách đoàn Nha Trang 3 ngày 2 đêm và điểm đến đầu tiên chính
là bãi biển Bãi Dài. Đây là một trong những bãi biển nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Khánh Hòa.
Du khách có thể đón nhận ánh nắng ấm áp cùng làn nước biển trong xanh khiến cho tâm hồn
dịu mát.

Buổi trưa:

12:00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng và di chuyển đến khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.

Buổi chiều:

15:30 Tiếp tục hành trình du lịch Nha Trang, Quý khách khởi hành đến tham quan những điểm đến lý
thú không thể bỏ lỡ tại Nha Trang:

● Chùa Long Sơn: Ngôi cổ tự đẹp bậc nhất, linh thiêng nhất với tuổi đời lâu nhất tại thành phố
biển Nha Trang. Du khách có thể chiêm ngưỡng kiến trúc đậm chất Á Đông cùng bức tượng
Phật màu trắng lớn nhất Việt Nam đã được ghi tên vào sách kỷ lục Guiness.

● Tháp Bà Ponagar: Khu vực có giá trị văn hóa và lịch sử to lớn với quần thể kiến trúc đặc biệt
khi lưu giữ dấu ấn Chăm Pa lớn nhất Việt Nam. Ngoài việc được chiêm ngưỡng nét kiến trúc cổ
xưa, du khách còn có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa độc đáo được tổ chức tại đây.



Ngắm nhìn vẻ đẹp huyền bí cổ xưa tại tháp Bà Ponagar.
Buổi tối:

17:30 Với giá tour Nha Trang 3 ngày 2 đêm cực rẻ nhưng đoàn có thể thưởng thức bữa tối với đặc sản
nem nướng Nha Trang trứ danh không thua gì nơi đâu. Sau đó, Quý khách sẽ tham gia
chương “NIGHT TOUR” đặc biệt.

Du khách tự do tham quan Tháp Trầm Hương, chợ đêm và tản bộ tại phố đi bộ. Quý khách có
thể thưởng thức các món ăn đặc sản (Bún sứa Năm Beo, Bún mực Vạn Ninh, Hải sản bình dân
Tháp Bà). Nghỉ ngơi tại khách sạn.

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối



Buổi sáng:
07:30 Đoàn dùng bữa sáng buffet ngay tại khách sạn. Tiếp tục hành trình tour Nha Trang 3 ngày 2
đêm Vietnam Booking, du khách khởi hành đến cảng du lịch Cầu Đá và bắt đầu chuyến du ngoạn
biển đảo tại Vịnh Nha Trang. (Quý khách nhớ mang theo nón, kem chống nắng, quần áo bơi… những
dụng cụ cá nhân cần thiết tắm biển và bơi).

09:30 Du khách sẽ được đón nhận những cơn gió biển mơn man, ánh nắng chiếu rọi mặt biển khiến
tâm hồn Quý khách trở nên tươi mới. Ngoài ra, du khách còn được vui chơi, thư giãn giữa vùng
biển hoang sơ nhưng không kém phần lãng mạn tại Con Sẻ Tre.

Buổi trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng trên đảo.

Buổi chiều:
15:30  Quý khách quay lại đất liền, về khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó, quý khách lựa chọn tham gia một

trong hai chương trình sau:

OPTION 1: HÒN NGỌC VIỆT – VINWONDERS (chi phí tự túc).
Du khách sẽ được vui chơi thỏa thích với những trò chơi mang tầm đẳng cấp quốc tế tại các khu
du lịch ngoài trời và trong nhà được nhiều người yêu thích trong tour Nha Trang 3 ngày 3 đêm:

Các trò chơi tại khu du lịch ngoài trời:
● Các trò chơi tại công viên nước:

✓Đường trượt sáu làn độc đáo và hố đen vũ trụ.
✓Sóng thần, phao bay vượt dốc.

● Những trò chơi trong khu vui chơi gia đình bao gồm:
✓Hệ thống trượt Alpine Coaster và trải nghiệm nhảy bungee.
✓Đu quay 3 chiều, đu quay văng, đu quay thú nhún, đu quay con voi, đu quay vòng xoay.
✓Tàu hải tặc, tàu lượn cao tốc.
✓Sân khấu biểu diễn xiếc thú mới lạ, sân khấu tạp kỹ.

Các trò chơi tại khu du lịch trong nhà:
● Phòng chiếu phim 4D, xe đụng và vườn cổ tích.
● Thiên đường trẻ em, game zone, karaoke.

Ngoài ra, Quý khách được di chuyển đến Nhà hát Con Sò để ngắm nhìn công trình vĩ đại nhất tại Việt
Nam cùng với chương trình Nhạc Nước đặc sắc không thua gì các tour Nha Trang 3 ngày 2 đêm 5 sao.

OPTION 2: CITY TOUR THAM QUAN THÀNH PHỐ BIỂN

● Quý khách tự do đắm mình trong làn nước biển trong xanh, tản bộ hoặc vui chơi “hết ga” tại
club bar ven biển, mua sắm tại khu vực chợ đêm Nha Trang.

● Du khách tham quan và tìm hiểu về quá trình nuôi, làm tổ yến tại Nhà Yến. Sau đó, du khách
được tham quan và mua sắm tại Trung tâm Thương mại Chợ Đầm.

Buổi tối: Du khách tự do khám phá thành phố về đêm và thưởng thức những món đặc sản trứ danh
của thành phố biển Nha Trang.



Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa

Buổi sáng:
09:30 Quý khách dùng bữa sáng buffet tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Xe và HDV đưa đoàn

đến với những địa điểm cuối trong chuyến hành trình tour khách đoàn Nha Trang 3 ngày 2
đêm:

● Hòn Chồng: Khu vực quy tụ tất cả cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của vịnh Nha Trang. Qua đó,
du khách được thỏa sức “sống ảo” và lắng nghe những câu chuyện huyền bí về sự tích hình
thành Hòn Chồng.

● Bùn khoáng Nha Trang: Một phương thức chữa bệnh và thư giãn bản thân được rất nhiều
người yêu thích khi đến với “hòn ngọc biển Đông” (chi phí tắm bùn khoáng tự túc).

Trải nghiệm tắm bùn khoáng cực sảng khoái tại Nha Trang.



Buổi trưa:
12:30 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Đoàn tham quan cơ sở chế biến và mua đặc sản địa

phương để làm quà cho người thân và bạn bè.

Buổi chiều:
15:00 Xe và HDV đưa đoàn trở lại sân bay Cam Ranh, HDV thay mặt Vietnam Booking gửi lời cảm ơn

và hẹn gặp lại Quý khách tại các tour Nha Trang trọn gói cho công ty hoặc tour Nha Trang trọn
gói cho gia đình tiếp theo!

BẢNG GIÁ TOUR NHA TRANG 3N2Đ. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/ KHÁCH
(áp dụng cho đoàn 40 khách)

TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 2 SAO KHÁCH SẠN 3 SAO KHÁCH SẠN 4 SAO

GIÁ TOUR 1.790.000 Đ 1.890.000 Đ 2.090.000 Đ

DỊCH VỤ BAO GỒM:
● Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, ghế bật mềm, tivi giải trí, máy lạnh tham quan suốt tuyến.
✓ Số lượng: Dưới 14 khách đi xe 16 chỗ đời mới , tài xế lịch thiệp – chuyên nghiệp.
✓ Số lượng: Từ 15 – 28 khách đi xe DL Huyndai Thaco 29 chỗ ngồi.
✓ Số lượng: Trên 29 khách trở lên đi xe DL Universe 45 chỗ ngồi

● Lưu trú: Phòng ở tiện nghi, máy nước nóng lạnh, tủ lạnh, điện thoại,... phòng 2–3-4 khách/phòng.
✓ 2 sao: Balcony, Venue ... hoặc tương đương.
✓ 3 sao: Imperial, Melisa… hoặc tương đương.
✓ 4 sao: TTC, Emerald Bay ... hoặc tương đương.

● Ăn uống :
✓ 02 bữa sáng tại khách sạn.
✓ 04 bữa chính tại nhà hàng theo lịch trình + 01 bữa nem nướng Ninh Hòa.

● Hướng dẫn viên: thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/vụ.
● Tham quan: Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình.
● Phục vụ: Khăn lạnh (01 cái/ngày) + Nước suối Aquafina 500ml (01 chai/khách/ngày).
● Quà tặng: Nón du lịch VIETNAM BOOKING 01 cái/khách + Quà tham gia trò chơi trên xe.

KHÔNG BAO GỒM:
● Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình (giặt ủi, điện thoại, thức uống trong minibar, ghế dù,

phí tắm nước ngọt, tắm bùn, các trò chơi tại khu du lịch…)
● Thuế VAT 8% (nếu quý khách có nhu cầu)
● Tiền tip cho hướng dẫn viên, phụ xe và tài xế
● Vé cáp treo VinWonders (880.000 đồng/khách cao trên 1m4)
● Vé tắm bùn khoáng
● Vé lặn ngắm san hô, tàu đáy kính



GIÁ TOUR – ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐI THEO:
● Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (gia đình tự túc lo cho bé). Mỗi gia đình kèm 01 bé miễn phí, nếu

nhiều hơn phải phụ thu 50% giá tour). Tùy vào từng điểm tham quan đối với những trẻ miễn phí
tour nếu điểm tham quan đó tính phí thì cha mẹ tự lo cho bé.

● Trẻ em từ 5 – 10 tuổi tính 70% vé người lớn. Tiêu chuẩn: có suất ăn + chỗ ngồi trên xe + vé tham
quan, nhưng ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ em không có tiêu chuẩn giường ngủ).

● Từ 10 tuổi trở lên tính vé như người lớn.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:
Quý khách vui lòng thanh toán các khoản hủy tour, lệ phí cụ thể:
● Hủy tour ngay sau khi đăng ký: phí phạt 30% giá tour.
● Hủy tour từ 07 ngày khởi hành: phí phạt 70% tổng giá trị đăng ký tour.
● VIETNAM BOOKING không giải quyết các trường hợp hủy tour 05 ngày khởi hành, phí phạt 100%

giá tour.

LƯU Ý:
● Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nhưng không huỷ bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thoả thuận với đoàn.
● Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’.
● Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ,

không mang vali lớn. Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc không có cha mẹ đi cùng thì cần giấy cam
kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.

● Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong quá trình tham quan du lịch.
● Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Công ty. Những thắc mắc, khiếu

nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết.
“Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… hoặc do có sự cố, có sự
thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Công ty sẽ
giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu
trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh”

Kính Chúc Quý Khách Chuyến Du Lịch Nhiều Kỉ Niệm Và Niềm Vui

VIETNAM BOOKING – NIỀM TIN CỦA BẠN


