
 

 

 

Phương Tiện: Xe  Du Lịch – Thời Gian 3Ngày 3 Đêm 

Điểm Đón khách: 

 20h00 Bến Xe An sương 

 20h20: Nguyễn kim trường chinh  

 20h40: Đối Diện Nhi Đồng 1 (419 lý thái tổ) 

 20h50: Nhà Văn hóa thanh niên  quận 1 

 21h10: Hành Xanh ( cây xăng comeco) 

 21h30: Ngã 4 Thủ Đức  

 22h10: Ngã 4 Amata 

 19h50: Xe và Hướng dẫn viên của MC TRAVEL đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi NHA TRANG.  

Trên đường đi quý khách tham gia chương trình game trên xe như: Bà Ba Bà Bảy, Lễ hội trái cây,..Tiếp 

chương trình quý khách nghỉ đêm trên xe  

NGÀY 2: BÌNH BA VÙNG ĐẢO HOANG SƠ 
Sáng Trưa Chiều 

      

06h30:  Đoàn đến Cam Ranh Quý khách vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm sáng. 

07h30:  Đoàn đến cảng đá bạc lên tàu để đến với Đảo Bình Ba, Trên đường đi quý  khách ngắm nhìn 

Resort Ngọc Sương phim trường của những bộ phim nổi tiếng, Cảnh đẹp của đảo bình tiên, bình lập và cảng 

Quân Sự quý khách ngắm nhìn Tàu Ngầm Trường Sa, Hoàng Sa . 

NGÀY 1: HCM – BÌNH THUẬN – KHÁNH HÒA 
Sáng Trưa Chiêu 

x x x 



 

 

09h10:  Quý khách đến với Bình Ba -  Bãi  nồm  quý khách thỏa thích tắm biển và lặn Ngắm San hô nhiều 

màu sắc và ngắm nhìn núi Cô Tiên … Quý khách tham quan tịnh xá Ngọc Âm.  

11h20: Đoàn dùng cơm trưa  Tiệc BBQ gồm: Cá Nướng, mực nướng, ốc hấp các loại, Tôm hùm nướng, cá 

nhúng dấm, cháo hải sản, cơm chiên dương châu. 

14h00:  Khởi hành Về lại Nha Trang nhận phòng nghỉ ngơi chiều tự do tắm biển ở khách sạn.  

17h40:  Đoàn khởi hành tham quan Nhà Thờ Đá  nhà thờ cổ kính nằm tại TP Nha Trang 

18h30:  Đoàn dùng tiệc Buffer hải sản - kết thúc chương trình đoàn tự do vui chơi dạo Quảng Trường 1/4 chợ 

đêm nha Trang hay đi bar, cafe............. 

Thực đơn:  

1) Mức lá chiên  

2) Tôm nướng 

3) Mực cơm chiên mắm 

4) Gỏi hải sản 

5) Cơm chiên Hải Sản 

6) Cháo Hải sản  

7) Cá sấu nướng 

8) Mì xào Hải sản 

9) Sò nướng mỡ hành 

10) Chả gìo hải sản 

11) Chả lụa Nem chua 

12) Bánh hỏi 

13) Bánh ướt 

14) Cá nước muối ớt 

15) File cá chiên xù 

16) Ba chỉ chiên 

17) Rau các loại 

18) Càng ghẹ rang muối 



 

 

19) Trái Cây 

20) Chè mít đát 

NGÀY 3 :CHÙA LONG SƠN - THÁP PONARGA 

              TẮM BÙN KHOÁNG - VINPEAR LAND 

Sáng Trưa  Chiều 

      

06h40:  Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng sau đó bắt đầu hành trình tiếp theo của Tour Bình Ba Nha Trang 

Tết 2019. 

08h00: Đoàn tiếp tục hành trình trong ngày đoàn tham quan Tháp Bà Ponarga  quần tháp cổ kính của người 

Chăm, đến đây quý khách sẽ được hòa mình trong lễ hội truyền thống của người Chăm, quý khách sẽ được xem  

điệu mùa của các cô gái Chăm di lấy nước, quý khách tham quan quần thể 4 tháp cổ của người Chăm, ngắm nhìn 

toàn cảnh cầu xóm bóng, khung cảnh 2 bên bờ sông cái trong ngày Tết 2019. Tiếp tục hành trình đoàn tham quan 

Chùa Long Sơn cổ kính nằm trong lòng TP Biển Nha Trang lễ chùa trong những ngày đầu năm như phong tục tập 

quán của người dân Việt. 

11h00: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng  

Thực đơn :  Cá Chiên Mắm Xoài - Tôm Đất Hấp -  Sườn Non Ram - Mực Chiên Nước Mắm - Cải Xào - 

Lẫu Chua Cá - Cơm Trắng - Tráng Miệng Trà Đá.  

Buổi Chiều:  Đoàn tự do khám phá dịch vụ thành phố biển Nha Trang 

Lựa Chọn 1:  

14h30:  Đoàn Khởi hàng sang KDL Bùn khoáng I Resort quý khách tự do sử dụng dịch vụ tắm bùn tắm khoáng 

ôn tuyền thủy liệu pháp ( chi phí tự túc - 230.000đ/k ) 

Lựa Chọn 2: 

16h00:  Đoàn khởi hành sang khu  vui chơi giải trí Vinpearl (chi phí tự túc - 500.000đ/k ) 

khám phá Hòn Đảo Ngọc với tất cả các trò chơi như:- Siêu thị games (50 trò trên lầu, 10 trò bên dưới, Đấu bò tót, 

hát karaoke, điện tử, đi xe điện đụng, xem phim 4D mới lạ ...Các trò chơi cho trẻ em. Tàu siêu tốc, tàu lượn, cướp 

biển, đua xe đạp, đu quay dây văng, xiếc thú,  tiếp tục tham gia các trò chơi ở Công Viên nước, xem xiếc cá heo, 

sư tử biển 

18h00: Đoàn  tự do dùng cơm chiều tại Nhà Hàng 5 Sao Vinpearl ( tự túc). 

19h00: Đoàn xem trình diễn nhạc nước - công nghệ trình chiếu lazer Ánh Sáng  Âm Nhạc Số 1 Việt Nam. 

21h30: Quý khách tự túc về  lại khách sạn nghỉ ngơi hoặc vui chơi khám phá thành Phố Biển Nha Trang như 

đi café, bar, hoặc thưởng thức hải sản ở bờ kè. 



 

 

NGÀY 4:  NHA TRANG - MŨI NÉ - HCM 
Sáng Trưa Chiều 

    x 

Sáng:  Quý khách Làm thủ tục trả phòng,, rồi dùng điểm tâm sáng sau đó  khởi hành về lại TPHCM, trên đường 

về Quý khách dừng chân mua sắm đặc sản địa phương làm quà tặng cho người thân như rượu nho phan rang - 

đặc sản phan thiết  

09h00: Đoàn tham quan Resort Ngọc Sương, một resort nổi tiếng bật nhất ở Việt Nam và là phim trường của 

nhiều bộ phim rất nổi tiếng như phim : Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Mỹ Nhân Kế.... 

10h30: Đoàn tham quan Vườn nho Phan Rang và thưởng thức đặc sản từ Nho Miễn Phí của Nhà Vườn. 

Trưa:  Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng quý khách có thể tắm biển nằm ghế nghỉ ngơi.  Tiếp tục hành 

trình quý khách tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quá ý nghĩa từ MC Travel. 

Thực đơn cơm trưa:  Lẫu Chua Cá, gà ram sả ớt, cá kho tộ, mực hấp gừng, mực xào chua ngọt, rau  xào 

tỏi, cơm trắng trà đá tráng miệng. 

Tối:  Về đến TPHCM chia tay và hẹn gặp lại Quý Khách với nhiều tour mới cùng MC Travel 

Giá Tour Trọn Gói:  2.290.000đ/k  Đón tại TPHCM 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH AN KHANG, THỊNH VƯỢNG 

VẬN CHUYỂN: Xe du lịch  giường nằm  chổ đời mới máy lạnh, tivi, ghế bật, phục vụ đoàn suốt tuyến tham 

quan. 

KHÁCH SẠN:  Tiêu Chuẩn 2 sao:  thanh hải 2, minh thành  Tiêu chuẩn 2,4 khách 1 phòng,  Tiện nghi: 

máy lạnh, tivi, nước nóng, vệ sinh 

ĂN UỐNG:              3 buổi ăn sáng: gồm một phần ăn như: phở bò, hũ tiếu, bún bò, bánh mỹ óp la, bún chả cá 

và một phần nước uống như: Cà phê đá, cà phê sữa, nước ngọt ly, sữa đậu nành.   

5 Ăn trưa, chiều:  thực đơn hải sản đính kèm - Có 1 buổi đặc sản Tôm Hùm - 1 buổi buffer 

HDV:     Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ Đoàn tham quan suốt tuyến. 

BẢO HIỂM:  Bảo hiểm du lịch theo quy định của Bảo hiểm  20.000.000vnđ/vụ 

THAM QUAN: Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương trình  

QUÀ TẶNG:   Nón du lịch. quà trò chơi trên xe, quà trò chơi gala dinner, sổ xố trúng thưởng. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:    

Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar…,10% VAT, chi phí ăn uống hải sản ngòai 

chương trình.,  Xe Điện Tham Quan bình ba,., Vé Tắm Bùn khoáng,Vé Vinpearl, ghế ngồi tại bình ba 

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

hiện đầy đủ nội dung chương trình,  

 TRẺ EM TỪ 2015 -2019 miễn phí, 2 Người lơn chỉ đi kèm 1 trẻ em, trẻ thứ 2 tính như người lớn 

 Trẻ em từ  2014- 2009: tính 75% giá vé ngủ  chung với bố mẹ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Tết Bình Ba Nha Trang  

Khuyễn Mãi 



 

 

 


