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CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT MỚI 

Trụ sở chính : D2/44 Ấp 4, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh 

VPĐD : 01 Đường Nguyễn Thông, Phường 9 Quận 3 TP HCM 

Điện Thoại : 028.35265477 – 35261266 – 0985235477   Fax : 028.35261268 

Website : dulichduongsatmoi.com  -  Email : dulichduongsatmoi@gmail.com 

 

DU LỊCH NHA TRANG – GIÁ SỐC BANH NỐC 
 

 

 

 

 

  VỊNH NHA TRANG – NHÀ YẾN NHA TRANG – BAR NỔI  
Thời gian : 03 Ngày – 02 Đêm;  

Phương tiện: xe lửa  

Khởi hành : Thứ 6 hằng tuần 

 

NGÀY 01 : TP HCM – NHA TRANG – NHÀ YẾN NHA TRANG 
       

Sáng 05h30 : HDV đón quý khách tại Ga Sài Gòn, đón chuyến tàu SE8 khởi hành đi Nha Trang lúc 

06h00, quý khách nghĩ ngơi trên tàu hoặc có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà đoàn tàu đi ngang qua ( 

Qúy khách dùng điểm tâm sáng : Bánh Bao + nước tinh khiết 

ngay trên tàu ). 

Trưa : Qúy khách dùng cơm trưa tự túc trên tàu 

 13h30 :  Đoàn đến Ga Nha Trang ; Xe đưa quý khách về khách 

sạn nhận phòng. 

Buổi Chiều : xe đưa quý khách tham quan nhà nuôi Yến một 

trong những tài nguyên có giá trị cao của tỉnh Khánh Hoà, tham 

quan và thưởng thức Trà Yến Miễn Phí, tiếp tục lộ trình xe đưa 

quý khách Tham Quan Chùa Long Sơn là một trong những ngôi chùa mang kiến trúc và lâu đời nhất 

Thành Phố Nha Tran, tham quan và mua sắm món đặc sản của thành phố Nha Trang..... 

Tối : Qúy khách dùng cơm tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại Nha Trang 

      

 NGÀY 2 : VỊNH NHA TRANG – BAR NỔI TRÊN BIỂN – THAM QUAN 

4 ĐẢO   
   

Sáng:   Đoàn dùng điểm tâm sáng. Xe đưa quý khách đến Cảng Cầu Đá, tàu sẽ đưa quý khách đến 

tham quan 4 đảo trong Vịnh Nha Trang. Quý khách thỏa sức ngâm mình trong làn nước trong xanh của 

Khu bảo tồn san hô lớn nhất nước. Bơi lặn trực tiếp ngắm 

nhìn những mảng san hô và các loài sinh vật biển quý 

hiếm, muôn màu, muôn sắc. Đến Hòn Một, Quý khách 

dùng cơm trưa trên tàu. Tham gia "Quán Bar Nổi" - 

thưởng thức rượu, trái cây, nắng, gió ... sẽ là kỉ niệm 

không thể quên trong chuyến du lịch Nha Trang của 

quý khách. Đến Bãi San Quý khách tham gia các trò 

chơi thể thao nước: ca nô kéo dù bay, jesky...(chi phí vé 

tự túc), nghỉ ngơi tại điểm du lịch đảo nổi tiếng ở Nha 
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Trang.  

15h00 :   Tàu đưa đoàn qua khu giải trí Trí Nguyên, tự do mua vé tham quan Thủy Cung Trí Nguyên 

hoặc có thể tự do dạo cảnh xung quanh, thưởng thức ly café bên quán bờ kè nghe tiếng sóng biển, Sau 

đó thuyền đưa quý khách cấp bến đất liền, xe đưa quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi.  

Chiều : Qúy khách tự do tham quan và dùng cơm tối tự túc, nghỉ đêm tại Nha Trang. 

 

NGÀY 03 : NHÀ YẾN - TP HỒ CHÍ MINH 
 

Buổi sáng : Qúy khách làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm sáng , sau đó xe đưa Qúy khách khởi 

hành ra ga Nha Trang đón chuyến tàu SE7, SE5 về Thành Phố Hồ Chí Minh ( Qúy khách ăn trưa tự túc 

trên Tàu ) 

Buổi tối : Tàu về đến Ga Sài Gòn, kết thúc chuyến hành trình, Du Lịch Đường Sắt Mới gửi lời chào tạm 

biệt và hẹn gặp lại. 

 

 

Giá Tour:   1.380.000 VND/1 khách       
 

CHI PHÍ BAO GỒM :                          

• Phương tiện vận chuyển:  Xe du lịch đời mới vận chuyển tham quan tại Nha Trang. 

• Vé xe lửa khứ hồi : Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn 

• Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao : phòng đầy đủ tiện nghị, 2 - 4 khách/ phòng 

• Ăn uống : 03 buổi sáng ( trong đó có 1 buổi sáng dùng bánh bao + nước tinh khiết trên tàu và 02 

buổi sáng 1 tô + 1 ly tại nhà hàng ) + 01 buổi chính.( dùng cơm trên đảo hoặc trên thuyền trong 

chương trình tham quan 4 đảo ) + 01 buổi tối ngày thứ 1 tại Nha Trang 

• Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

• Khách được bảo hiểm trọn tour với phí bồi thường cao nhất:10.000.000 Đ.   

• Quà tặng:  Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối 

KHÔNG BAO GỒM : 

➢ Ăn uống ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi, chi phí cá nhân, chi phí tắm nước ngọt 

➢ Chi Phí Ăn uống trên tàu lửa 

➢ Phụ thu phòng đơn : 500.000đ/ khách/ 2 đêm ( Nếu khách có nhu cầu ở 1 mình ) 

➢ Thuế VAT : Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn vui lòng phụ thu 10% 

➢ Phụ thu giường nằm : 500.000đ/khách/ khứ hồi nếu quý khách có nhu cầu. 

LƯU Ý : 

➢ Trẻ em từ 10 tuổi trở lên phải mua 1 vé 
➢ Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi mua 75%  vé tiêu chuẩn như người lớn nhưng ngủ ghép cha mẹ. 

➢ Trẻ em dưới 5 tuổi ba mẹ tự lo, trẻ em thứ hai phải mua 75% vé. 

➢ Khi đi quý khách nhớ mang theo CMND hay Passport, hành lý gọn nhẹ.                   


