
 

 

Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

Phương tiện: Xe du lịch + giường nằm 

Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần 



 

ĐÊM 1: CẦN THƠ – TRỤ SỞ VIETNAM TOURIST TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - 

TP.NHA TRANG 

15h00: Xe và Hướng dẫn viên của Vietnam Tourist – chi nhánh Cần Thơ đón quý khách 

tại điểm hẹn để khởi hành đi tour Nha Trang 3 ngày 3 đêm. Trên đường đi, đoàn sẽ cùng 

HDV giao lưu, sinh hoạt và nghỉ ngơi trên xe. 

Các điểm đón tour: 

- Địa điểm 1: Văn phòng VIETNAM TOURIST 175, Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, 

Cần Thơ (Lúc 15h00) 

- Địa điểm 2:Trung tâm thương mại cencity, Số 01 Đại lộ Hoà Bình, Tân An, Ninh Kiều, 

Cần Thơ ( Lúc 16h30) 

Ngoài ra xe có thể đón quý khách dọc theo quốc lộ 1A đến Tiền Giang 

20h00: Xe đến trụ sở của Vietnam Tourist tại TP. HCM, quý khách di chuyển sang xe 

giường nằm để tiếp tục hành tour Nha Trang 3n3đ. 

NGÀY 1:  TP. NHA TRANG – KHÁM PHÁ VỊNH NHA TRANG – TÌM HIỂU CUỘC 

SỐNG LÀNG CHÀI – TẮM BIỂN BÃI TRANH – KHÁM PHÁ THIÊN ĐƯỜNG BIỂN 

CẢ VỊN SAN HÔ 2 - TẮM BỌT TUYẾT “CÓ MỘT KHÔNG HAI” TẠI NHA TRANG 

– THƯỞNG THỨC TIỆC BBQ (ăn 3 bữa) 

Buổi sáng: 

06h00: Tới TP. Nha Trang, xe ghé nhà hàng để quý khách vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm. 

07h00: Xe đưa quý khách đến Cảng Cầu Đá để bắt đầu hành trình tour du ngoạn các đảo đẹp 

nhất Vịnh Nha Trang. 

08h00: Đến Cảng Cầu Đá, quý khách di chuyển xuống cảng để cùng hòa mình vào không 

khí mát mẻ với chương trình du ngoạn Vịnh Nha Trang. Trên hành trình di chuyển, Qúy 

khách có thể chiêm ngưỡng khu biệt thự An Viên, Vinpearl, Làng Chài, Hòn Miễu …cảm 

nhận vẻ đẹp các bãi tắm mà thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho Nha Trang. Ngang qua Làng 

Chài, Qúy Khách lên Bè tham quan cách đánh bắt nuôi Hải Sản của người dân, có thể mua 

Hải Sản tự nhiên, chế biến ngay tại chỗ và thưởng thức ngay tại bè. 



 

09h30: Qúy khách đến Bãi Tranh: Một bãi biển đẹp yên tỉnh thơ mộng giữa biển, một không 

gian lí tưởng để nghỉ ngơi. Quý khách được trang bị ghế bố có thể tắm biển hoặc nằm tắm 

nắng thư giãn trên bãi biển với tiếng sóng vỗ rì rào. 

Tại đây quý khách có thể tham gia thêm các dịch vụ đi bộ dưới đáy biển, du bay, mô tô 

nước, phao chuối (chi phí tự túc) 

Buổi trưa: 

11h30: Qúy khách đến nhà hàng trên vịnh San Hô 2 để dùng cơm trưa, với không gian thoáng 

đãng, mang đậm chất miền biển. 

THỰC ĐƠN: 

1. Chả cá sốt cà 

2. Mực xào chua ngọt 

3. Tôm cháy tỏi 

4. Rau xào theo mùa 

5. Cá chiên mắm xoài 

6. Trứng chiên hành 

7. Lẩu chua cá mú 

8. Cơm trắng 

9. Trái cây 

10. Trà đá 

(Thực don có thể thay đổi theo mùa) 

Buổi chiều: 

13h00: Qúy khách tự do khám phá Vịnh San Hô 2, quý khách sẽ vờ òa trước vẻ đẹp lung linh 

trên đảo, với bờ cát dài, bãi tắm thoai thoải, bãi biển trong xanh và nắng vàng để quý khách 

có thể chụp ảnh check in tạo dáng. Đặc biệt quý khách sẽ được tham gia chương trình có một 

không hai tại Nha Trang “tắm Bọt Tuyết”. Ngoài ra quý khách được tự do sử dụng hồ bơi 

miễn phí tại đây. 

15h00: Quý khách quay lại cảng Cầu Đá. Sau đó, xe đón quý khách về khách sạn nhận 

phòng nghỉ ngơi. 

18h00: Xe đưa quý khách dùng cơm tối với thực đơn tiệc BBQ hấp dẫn 



 

THỰC ĐƠN: 

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 chiên Dương Châu 

7. Lẩu hải sản + bún 

8. Trà đá + tráng miệng 

9. Cơm trắng (nếu cần) 

Buổi tối: Quý khách tự do khám phá TP. Nha Trang về đêm 

Nghỉ đêm ở Nha Trang 

NGÀY 2: VUI CHƠI TẠI THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ VINWONDER ( 

VINPEARLAND CŨ )  - THÁP BÀ PONAGA - TẮM KHOÁNG NÓNG TẠI THIÊN 

ĐƯỜNG ỐC ĐẢO I.RESORT – CHÙA LONG SƠN – BIỂN NHŨ TIÊN – KHU DU 

LỊCH DIMOND BAY ( Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: 

07h00: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn. 

08h00: Qúy khách có 2 lựa chọn sau:  

Lựa chọn 1: Vui chơi tại thiên đường giải trí Winwonder – Vinpearland 

- Người lớn : 460.000 (trên 140cm) 

- Trẻ em: 340.000 (dưới 140cm 

- Người cao tuổi: 210.000đ (>=60t trở lên) 

(Quý khách tự túc dùng bữa trưa tại Vinpearland) 

Lựa chọn 2: Theo chương trình tham quan mặc định của Vietnam Tourist  

Lịch trình chi tiết các lưa chọn 



 

07h00: Qúy khách dùng điểm tâm tại khách sạn 

08h00: Xe đưa qúy khách tham quan Tháp Bà Ponaga. 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  

09h00: Sau đó, xe đưa quý khách đến với I Resort được bọc bởi dáng núi hùng vĩ và dòng 

sông Cái Nha Trang hiền hòa uốn lượn kết hợp với lối kiến trúc độc đáo sử dụng các vật liệu 

địa phương như gỗ, đá, lá dừa nước, khu nghỉ dưỡng I – resort hiện ra như một ốc đảo thu 

nhỏ, gây ấn tượng cho du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tại đây, quý khách sẽ đượng 

Vietnam Tourist tặng 1 vé sử dụng dịch vụ ngâm mình trong hồ nước khoáng nóng, vận 

động và vui chơi tại suối khoáng nóng, thác nước và công viên nước, Mát – xa cơ thể với hệ 

thống thủy lực Jacuzzi tại hồ bơi.  

Ngoài ra, tại đây quý khách có thể sử dụng thêm các dịch vụ như tắm bùn, tắm thảo dược.  

(chi phí tự túc) 

Buổi trưa: 

11h00: Quý khách đi dùng cơm trưa. Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi 

THỰC ĐƠN : 

1. Cá bớp kho tộ 

2. Tôm đất cháy bơ tỏi 

3. Đậu khuôn sốt cà 

4. Lagim luộc – Mắm trứng 

5. Thịt heo kho củ cải trắng 

6. Canh cải xanh chả cá Nha Trang 

7. Cơm trắng 

Tráng miệng, trái cây 

Buổi chiều: 

14h00: Xe đưa đoàn tham quan chùa Long Sơn, Chùa còn được gọi là chùa Phật 

Trắng hoặc Đăng Long Tự. Đây là điểm đến hành hương, vãn cảnh yêu thích của người địa 



 

phương cũng như khách thập phương và là ngôi chùa nổi tiếng nhất thành phố Nha 

Trang bởi lịch sử lâu đời với bức tượng Kim Thân Phật tổ nằm trên đỉnh núi. 

15h00: Qúy khách đến với khu du lịch DIMONBAY – tắm biển tại bãi biển Nhũ Tiên 

được biết đến là một trong những bãi tắm đẹp nhất Nha Trang.  

Đến đây, quý khách sẽ bị hấp dẫn bởi làn nước biển trong xanh, mát mẻ, được bao bọc bởi 

bãi cát dài trắng xóa và những hàng dừa lao xao trong gió.  

Quý khách được miễn phí ghế dù, tắm nước ngọt và tắm biển thỏa thích tại Bãi tắm Nhũ 

Tiên. 

Ngoài ra, quý khách có thể trải nghiệm các môn thể thao dưới nước như dù lượn, ca nô, lướt 

ván… (chi phí tự túc) 

17h00: Xe đưa quý khách đi thưởng thức đặc sản Nem nướng Nha Trang 

Buổi tối: Quý khách tự do khám phá TP. Nha Trang về đêm 

NGÀY 3: TP. NHA TRANG – YẾN XÀO - VƯỜN NHO – CÀ NÁ – TRỤ SỞ 

VIETNAM TOURIST TẠI TP.HỒ CHÍ MINH - TP.CẦN THƠ (Ăn 3 buổi) 

Buổi sáng 

07h00: Qúy khách dùng điểm tâm tại khách sạn. Sau đó làm thủ tục trả phòng khách sạn. 

08h00: Xe đưa quý khách 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. 

09h00: Qúy khách chia tay thành phố biển Nha Trang để về lại với TP. HCM. Trên đường 

ghé Phan Rang tham quan Vườn Nho và thưởng thức rượu và mật nho tại đây quý khách có 

thể mua đặc sản tỏi và nho làm quà biếu. 

Buổi trưa: 

12h30: Qúy khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Cà Ná 

THỰC ĐƠN : 

1.Lẩu cá măng chua 

2. Mực xào bông cải 



 

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 

 

Buổi chiều: 

14h00: Dừng chân mua sắm nước mắm Phan Thiết, khô mực, cá... Khởi hành về Tp.Cần Thơ 

18h00: Xe về đến trụ sở của Vietnam Tourist tại TP. Hồ Chí Minh, quý khách di chuyển sang 

xe du lịch ghế ngồi, để di chuyển về TP. Cần Thơ. 

19h00: Xe ghé trạm dừng chân, đoàn dùng cơm tối 

22h00: Đến TP.Cần Thơ, hướng dẫn viên đưa quý khách về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc 

tour Nha Trang 3 ngày 3 đêm. HDV VIETNAM TOURIST – CHI NHÁNH CẦN THƠ thay 

mặt công ty nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến đi lần sau! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

--o0o— 

  



 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH SẠN GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 

DU LỊCH NHA 

TRANG 

 

3N3Đ 

3 SAO 3.390.000 

4 SAO 3.690.000 

5 SAO 3.990.000 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển:Xe ghế ngồi + xe giường nằm 

2. Lưu trú: Khách sạn 3 – 5 sao, đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 2 – 3 người/ 1 phòng 

3. Ăn uống 

-  Ăn sáng 03 bữa set menu: 55.000/suất (hủ tíu, bún cá, bánh canh…) + 1 phần nước 

uống 

- Ăn chính: 4 bữa chính (140.000đ/ xuất) , thực đơn hấp dẫn, phong phú thay đổi theo 

từng ngày ( kèm theo như trên) + 1 bữa thực đơn tiệc BBQ ( 300.000đ/ xuất) + 1 bữa 

nem nướng đặc sản Nha Trang  

4. Vé tham quan: Tất cả vé vào cổng tham quan theo lịch trình. Chúng tôi sẽ không 

hoàn lại vé tham quan nếu quý khách bỏ điểm tham quan.  

5. Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp 

6. Hướng dẫn viên: HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

7. Qùa tặng: Nón du lịch Vietnam Tourist, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm 

tham quan. 

- Điểm tham quan:  Điểm tham quan ngoài chương trình 

- Thuế VAT 8%: Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 



 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: 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, Bé thứ 2 trở đi phải 

mua ½ vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Từ 5-10 tuổi: 70% vé 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 10 tuổi, em 

thứ 2 trở lên phải mua suất người lớn. 

- Trẻ em 11 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

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. 

 Quý 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 

 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. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách 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. 

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

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

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

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



 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá 

vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com 


