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Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 
Phương tiện: Đi về ÔTô 

Khởi hành: Theo yêu cầu 

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ 

thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.Nha Trang được mệnh danh là thiên đường 

du lịch biển của Việt Nam, nổi tiếng với những hòn đảo thơ mộng, bãi biển xanh biếc là điều 

hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam


VIETNAM TOURIST – CÙNG BẠN KHÁM PHÁ NHỮNG MIỀN ĐẤT MỚI 

 

Website: vietnamtouristvn.com 
 

 

Đêm 1:  SÀI GÒN – NHA TRANG 

20h00: Xe và HDV Công ty Vietnam Tourist đón đoàn tại điểm hẹn, đoàn khởi hành đi Nha 

Trang và nghỉ ngơi trên xe. 

Ngày 1 : BÃI DÀI – NHÀ YẾN- THÁP BÀ  - TẮM BÙN THÁP BÀ – TEAM 

BUILDING ( Ăn 3 bữa) 

Buổi sáng:  

05h30: Đến Nha Trang đoàn dùng điểm tâm. Sau khi dùng điểm tâm đoàn lên xe đi đến Bãi 

Dài tắm biển -  một trong những bãi tắm đẹp của phố biển Nha Trang. 

07h00: Đoàn đoàn đến với Bãi Dài, quý khách tự do tắm biển (chi phí ghế dù, tắm nước ngọt 

tự túc), thưởng thức các món hải sản tươi sống (chi phí tự túc). 

10h30: Xe sẽ đưa đoàn về TP.Nha Trang để đoàn dùng cơm trưa. 

Buổi trưa 

11h30: Qúy khách về đến TP. Nha Trang, Qúy khách dùng cơm trưa 

1. Mực hấp gừng cải 

2. Cá biển kho tộ 

3. Gà kho xả ớt 

4. Bò xào bông cải 

5. Rau xào 

6. Lẩu chua cá biển 

7. Cơm trắng 

8. Trái cây, trà đá. 

(Tùy theo mùa nên thực đơn có thể thay đổi nhưng chất lượng tương đương) 

12h30: Qúy khách về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.  

Buổi chiều:  

14h30: Lần đầu tiên chương trình mới, đoàn tham quan mô hình nuôi Yến trong nhà, tận 

mắt thấy Yến làm tổ, xem các khâu chế biến Yến thành phẩm và các sản phầm làm từ 

Yến . Dùng trà Yến thanh nhiệt miễn phí.  

15h00: Đoàn tham quan Tháp Bà Ponagar: Xe đưa đoàn tham quan Tháp Bà Ponagar Nha 

Trang. Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của dân tộc Chăm tại Khánh Hòa còn sót lại. Đoàn sẽ 

được thưởng thức nét kiến trúc độc đáo có lịch sử cách đây hàng nghìn năm  

16h00: Qúy khách ghé Trung tâm du lịch  suối khoáng Tháp Bà với dịch vụ “Ôn tuyền 

thủy liệu pháp” ngâm nước khoáng nóng, tắm bùn khoáng (phí tự túc). 
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18h00: Xe sẽ đưa đoàn dùng cơm tối  

1. Mực hấp gừng 

2. Cá nướng muối é 

3. Tôm ram thịt, 

4. Tải xanh xào tỏi 

5. Canh chua cá 

6. Cơm trắng 

7. Trà đá + Tráng miệng (trái cây) 

(Tùy theo mùa nên thực đơn có thể thay đổi nhưng chất lượng tương đương) 

Buổi tối: Qúy khách tự do khám phá Thành Phố biển Nha Trang về đêm. 

Ngày 2:  KHÁM PHÁ 4 ĐẢO – VINPERLAND - BBQ 

Buổi sáng:  

06h00:  Đoàn dùng điểm tâm. 

08h00:  Xe đưa quý đến cảng cầu đá để tham quan 4 đảo nổi tiếng nhất tại Nha Trang  

08h30: Tàu đưa đoàn đi tham quan 4 đảo: Ăn trưa trên tàu. (Đã bao gồm trọn gói) 

-  Hòn Mun: Tại đây đoàn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các rạn san hô cùng nhiều loài cá 

đủ màu sắc dưới dại dương khoảng 350 loài san hô vàcác sinh vật quý hiếm 

-  Hòn Một: Tại Hòn Một chúng ta dùng cơm trưa, sau đó tắm biển, thưởng thức “tiệc rượu 

nổi” và “Bar trên tàu” rất thú vị, tham gia chương trình ca nhạc sống “hát với nhau”, 

hoặc đoàn tự túc chơi các trò chơi như : mô tô nước, kéo phao, kéo dù, lặn bình hơi,.. 

-  Bãi Tranh: Tại Bãi Tranh đoàn có thể tham gia các trò chơi trên biển hoặc lên đảo khám 

phá hòn đảo tuyệt đẹp ngắm nhìn thiên nhiên lưu lại kỹ niệm bằng những bức ảnh tự 

chụp. Sau khi lên tàu đoàn dùng “tiệc trái cây”. 

-  Hòn Miễu: Tàu sẽ ghé Hòn Miễu đoàn tự do tham quan đảo hoặc tự mua vé Thủy Cung 

Trí Nguyên để khám phá một một đại dương thu nhỏ như lạc vào cung điện của vua 

thủy tề. (vé tự túc) 

11h00: Đoàn dùng cơm trưa. 

14h00:  Sau khi tham quan xong, đoàn về lại đất liền, lên xe về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi.  

18h00: Xe đưa đoàn đi dùng BBQ 
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1. Tôm nướng muối ớt 

2. Mực sữa nướng sa tế 

3. Sò nướng mỡ hành 

4. Cá biển nướng giấy bạc 

5. Gỏi sứa biển 

6. Cơm chiêng Dương Châu 

7. Lẩu hải sản + bún 

8. Trà đá + tráng miệng 

9. Cơm trắng (nếu cần) 

Buổi tối: Sau đó đoàn về khách sạn nghỉ ngơi, tự do đi dạo. 

Ngày 3 :     NHA TRANG – SÀI GÒN ( Ăn 2 bữa) 

Buổi sáng:  

06h00: Qúy khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa Đoàn đi dùng điểm tâm. 

08h00: Qúy khách tham quan Chùa Long Sơn - là một ngôi chùa có từ rất lâu và rất linh 

thiêng hiện nay chùa đã trở thành một điểm tham quan du lịch, du khách đến đây có thể tham 

quan và chiêm bái cầu nguyện cho gia đình may mắn và bình an. 

09h00: Qúy khách rời Nha Trang về Tp.HCM. Trên đường ghé Phan Rang tham quan 

Vườn Nho và thưởng thức rượu và mật nho tại đây đoàn có thể mua đặc sản tỏi và nho làm 

quà biếu. Tham quan. 

Buổi trưa:  

11h30: Qúy khách đến địa phận Cà Ná. Xe ghé nhà hàng để Qúy khách dùng cơm trưa 

1. Lẩu cá măng chua 

2. Nai xào lăn 

3. Sườn cốt lết ram mặn 

4. Chả giò hải sản 

5. Salad trộn 

6. Rau xào thập cẩm 

7. Cơm trắng 

8. Trà đá- tráng miệng  

(Tùy theo mùa nên thực đơn có thể thay đổi nhưng chất lượng tương đương) 

 

Buổi chiều  

13h00: Tiếp tục hành trình về TP.HCM 

14h00: Dừng chân mua sắm nươc mắm Phan Thiết, khô mực, cá......   Khởi hành về Tp.HCM. 
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19h00: Xe vế đến Tp.HCM, hướng dẫn viên đưa khách về lại điểm đón ban đầu, HDV 

VIETNAM TOURIST chia tay Qúy khách và hẹn gặp lại đoàn!  

--o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

Khách sạn 2 sao: 1.790.000 vnđ/khách ( Tiêu chuẩn 4 khách/phòng) 

Khách sạn 3 sao: 2.390.000 vnđ/khách 

Khách sạn 4 sao:2.790.000 vnđ/khách 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1.Vận chuyển: 

- Xe ghế ngã, tiêu chuẩn du lịch, phục vụ đưa đón theo chương trình. 

2.Lưu trú: Khách sạn 2 sao. Tiêu chuẩn 4 – 6 khách / phòng  

- Nếu ở 1 phòng 2 người phụ thu 50.000đ/người/đêm. 

- Nếu ở 3 khách 1 phòng phụ thu 50.000đ/phòng/đêm 

3.Ăn uống:  

-  Ăn sáng 03 bữa set menu : 40.000/suất (hủ tíu, bún cá, bánh canh…) + 1 phần nước uống 

- Ăn chính: 3 bữa chính + 1 bữa thực đơn tiệc BBQ 

4.Qùa tặng: Nón du lịch + Nước uống đóng chai 1chai/người/ngày, khăn lạnh . 

5.Vé thăm quan: Bao gồm vé các điểm thăm quan có trong lịch trình. 

6. Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm phục vụ thuyết minh suốt tuyến. 

Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường cao nhất 20.000.000 đ/vụ. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

-Chi phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình 

-Vé cáp treo Vinpearl land 

- Vé tắm bùn Tháp Bà 

-Thuế V.A.T 10% (Nếu đoàn xuất Hóa đơn VAT) 

- Chi phí cá nhân khác. 

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM 

-Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

-Trẻ em từ 05 đến 10 tuổi mua 70% vé. (Tiêu chuẩn 70% vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi 

và ngủ ghép chung giường với gia đình). 

-Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn phí. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi 

kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 70% vé. 
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GHI CHÚ 

• Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

• Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay 

đổi. 

• Đoàn 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’ 

• Đoàn phải mang theo bản chính giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Nếu không có sẽ không 

được qua đảo), nên mang theo hành lý gọn nhẹ. 

• Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải 

mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

• Đoàn tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

• Khi đăng ký, đoàn vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, ngày cấp, 

nơi cấp. 

• 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. 

• Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

• Đoàn từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

LƯU Ý 

• Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

• Không hoàn lại tiền nếu khách không đi tham quan theo chương trình. 

• Đoàn từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

• VietNam Tourist sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong các 

trường hợp bất khả kháng: Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Đoàn thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

• Nếu đoàn huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

• Nếu đoàn huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

• Nếu đoàn hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

• Nếu đoàn huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

Cảm ơn Đoàn đã dành thời gian xem qua chương trình! 


