
 HAPPY BEACH GARDEN – VINPEARLAND – LÀNG BẮC ÂU – HÒN

CHỒNG 
 Tham quan – dã ngoại – tắm biển và thưởng thức hải sản…

 Thời gian: 02 ngày 02 đêm – Phương tiện: Xe du lịch khứ hồi 

21h00: Xe và HDV Công ty DL Biển Đảo đón Quý khách tại điểm hẹn.

22h00: Đón khách tại Công ty DL Biển Đảo: 161 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh.

22h30: Đón khách tại Nhà văn hóa thanh niên.

23h00: Đón khách tại Việt Nam Quốc Tự.

23h30: Đón khách tại Ngã tư Hàng Xanh.

Khởi hành đi Đà Lạt, trên chuyến xe đời mới, sang trọng, êm ái và trang thiết bị nội thất hiện đại.

 Đoàn khởi hành đi Khánh Hòa Quý khách nghỉ đêm trên xe.

Sáng: Đến Nha Trang, dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

Xe đưa đoàn di chuyển đến Happy Beach Camp tắm biển - tha hồ tạo dáng ngoài bờ biển, check – in

sang trọng ngồi trên xe hơi hay lãng mạn với chiếc xe đạp đầy hoa,…

NHA TRANG - MIỀN THUỲ DƯƠNG CÁT TRẮNG

ĐÊM 1:    TPHCM – NHA TRANG 

NGÀY 2:   NHA TRANG - HAPPY BEACH CAMP - BÙN KHOÁNG THÁP BÀ - CITY – VINPEARL         (Ăn sáng,
trưa)



Tiếp tục hành trình tham quan Tháp Bà Ponagar – chiêm ngưỡng nét kiến trúc độc đáo của người

Champa có lịch sử cách đây hàng nghìn năm. Nhà thờ đá Nha Trang -  nhà thờ cổ mang cấu trúc

phương Tây độc đáo.

Trưa: Dùng buổi trưa với đặc sản nem nướng (01 người/suất). Khởi hành về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

Chiều: Quý khách lựa chọn 01 trong 02 chương trình sau:

Chương   trình 01: Tham quan vui chơi tại Khu giải trí Vinpearland (Chi phí tự túc) :

 Chơi tất cả các trò chơi cà thẻ ngoài trời, trong nhà.

 Và tất cả các trò chơi tại siêu thị game.

 Ván trượt dài nhất Đông Nam Á.

 Khám phá hệ thống thuỷ cung lớn nhất Việt Nam.

 Tắm tại bãi biển xinh đẹp và hồ bơi lớn nhất Đông Nam Á của khu du lịch.

 Xem xiếc cá heo tại Vinpearl.

 Quý khách thưởng thức chương trình sân khấu nhạc nước hoành tráng.

Chương   trình 02: City tour

 Tham quan Ngôi làng Bắc Âu - con đường cổ tích thần thoại 

 Làng Bích Họa

 Cầu thang xoắn ốc vô cực

 Tham quan KDL Bùn Khoáng Tháp Bà - tại  đây quý khách được sử dụng phương pháp "Ôn

truyền thủy liệu pháp" sẽ đem lại cho quý khách những giây phút thoải mái nhất (chi phí tự túc).

 Hoặc ngắm cây cầu Ô Thước trong truyền thuyết Ngưu Lang - Chúc Nữ.

Tối: Đoàn tự túc dùng buổi tối. Nghỉ đêm tại Nha Trang.

Sáng: Dùng điểm tâm tại nhà hàng, làm thủ tục trả phòng khách sạn. Đoàn mua sắm tại Chợ Đầm.

Xe đưa Quý khách đến với Hòn Chồng – nơi có những tảng đá lớn nằm chồng chất lên nhau bao đời nay

mà sóng gió hay mưa bão không thể nào xô ngã được.

Tiếp tục tham quan Hội quán vịnh Nha Trang với kiến trúc dạng nhà rường Huế. Là nơi trưng bày, giới

thiệu những hình ảnh và hoạt động của hòn Chồng, cảnh đẹp Nha Trang và câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất

thế giới.

Trưa:  Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Khởi hành về TP.HCM. Trên đường về, Quý khách có thể mua đặc sản tỏi và nho làm quà cho gia đình

và bạn bè tại các trạm dừng chân.

21h00: Đến TP.HCM, xe đưa về đến điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình tham quan, chia tay, hẹn gặp lại

Quý khách.

Gía tour :   1.190.000  vnđ/khách - chưa bao gồm VAT

NGÀY 3:   CHỢ ĐẦM - HÒN CHỒNG - TP.HCM                                             (Ăn 
sáng, trưa)



+ Đợt 14: Tối 07/12/2018

+ Đợt 15: Tối 14/12/2018

+ Đợt 16: Tối 21/12/2018

+ Đợt 17: Tối 29/12/2018 (Phụ thu: 490.000 vnđ)

+ Đợt 18: Tối 30/12/2018 (Phụ thu: 390.000 vnđ)

+ Đợt 19: Tối 04/01/2019

+ Đợt 20: Tối 11/01/2019

+ Đợt 21: Tối 18/01/2019

+ Đợt 22: Tối 07/02/2019 (M3 - Phụ thu: 590.000 vnđ)

+ Đợt 23: Tối 08/02/2019 (M4 - Phụ thu: 490.000 vnđ)

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ BAO GỒM

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

 Vận chuyển:  Xe giường nằm, máy lạnh, đưa đón theo chương trình SG - NT - SG.

 Xe ghế ngồi đưa đón tại Nha Trang. 

DỊCH VỤ LƯU TRÚ

K/s 2 , sang trọng, đầy đủ tiện nghi, ngay trung tâm, 03 - 04 khách/phòng.  Phòng 2 phụ thu:

200.000đ/phòng/đêm.

DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Ăn chính:  Thực đơn thay đổi từng ngày với các món ẩm thực địa phương.

 01 buổi ăn chính tại Nhà Hàng.

 01 buổi ăn đặc sản nem nướng tại nhà hàng.

Ăn sáng:

 02 buổi tự chọn (phần ăn + phần nước).

THAM QUAN   + QUÀ TẶNG 

    Tham quan: vé vào cổng các điểm tham quan có trong chương trình.

o Happy Beach Camp.

o Ngôi làng Bắc Âu.

o Làng Bích Họa.

o Cầu thang xoắn ốc vô cực.

o Nhà thờ Đá Nha Trang.

 Quà tặng: nón lưỡi trai, nước suối (02chai/người/ ngày), khăn lạnh (01 cái/người/ngày)

    HDV chuyên nghiệp, tận tình phục vụ đoàn suốt tuyến.

Y TẾ & BẢO HIỂM

 Bảo hiểm du lịch trọn gói, tối đa 20.000.000đ/ trường hợp.

 Mỗi xe có 1 hộp dụng cụ y tế gồm : thuốc say xe, thuốc cảm, thuốc đau bụng, thuốc sát trùng.

GIÁ VÉ   KHÔNG BAO GỒM:

 Không bao gồm các chi phí ngoài chương trình (điện thoại, giặt ủi và các chi phí cá nhân khác).

 Mua ghế cho bé miễn phí: 490.000đ/ghế/bé.

 Buổi ăn tối ngày 02.

 Vé Vinperland.

 Vé cổng Tháp bà Ponagar.

 Vé cổng Hòn Chồng.



 Vé tắm bùn tại KDL Bùn Khoáng Tháp Bà.

 Tiền tip Bác tài và HDV.

LƯU Ý: 

 Giá tour không áp dụng cho giai đoạn lễ, tết.

 Khi đi, Quý khách nhớ đem theo giấy tờ tùy thân, hành lý gọn nhẹ.

 Chương trình có thể thay đổi thứ tự các điểm tham quan cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm

bảo đủ các điểm tham quan.

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 10 phút. Nếu đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour không báo

trước vui lòng chịu phí 100%.

 Qúy khách tự quản lý tiền bạc, tư trang trong quá trình tham quan du lịch.

 Khi đăng ký tour, Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh.

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và DL Biển Đảo. Những thắc mắc, khiếu 

nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết.

ĐIỀU KIỆN MUA VÀ HỦY TOUR:

 Sau khi đăng ký, thanh toán ít nhất 50% tiền cọc, phần còn lại thanh toán trước ngày đi hoặc trên xe cho 

HDV.

 Dời ngày khởi hành trước 15 ngày không mất phí, chỉ được dời 1 lần.

 Ngay sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour.

 Mất phí 20% : từ 12 – 14 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Mất phí 30% : từ 09 – 11 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Mất phí 50% : từ 06 – 08 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Mất phí 70% : từ 03 – 05 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Từ 02 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau 15 ngày so với 

ngày khởi hành mất 100% giá tour. (Không tính ngày chủ nhật)

Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe lửa, máy bay 

hoãn/hủy chuyến, Biển Đảo Travel sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác 

ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng của tour đó.

ISLAND SEA TRAVEL - ENJOY YOUR TRIPS ENJOY YOUR LIFE

...***...

CÔNG TY TNHH TM DL BIỂN ĐẢO 

Văn Phòng Hồ Chí Minh:

Add: Tầng 5, Toà nhà GIC, 161 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh

Tel: 028.38.99.44.55 | Cel: 0825 66 44 66

Văn Phòng Côn Đảo:

Add: Khu 6, Nguyễn Thị Minh Khai, H. Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 025.436.08.000 | Fax: 0254.383.0579 

Hotline: 0911 76 88 76

Web: www.islandseatravel.com | www.dulichbiendao.vn

Email: info@islandseatravel.com

Fanpage: dulichbiendao.vn

http://www.islandseatravel.com/
http://dulichbiendao.vn/
mailto:info@islandseatravel.com
http://www.dulichbiendao.vn/
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