
 

        

 
 

        
NHA TRANG – ĐÀ LẠT 

 

 

 

 

Chương trình tham quan Nha Trang - Đà Lạt 4N4Đ nằm trong chương trình 

khuyến mãi Chào đón dịp đặc biệt Tết năm 2019 - Tết Âm Lịch Kỷ Hợi cùng Tourist 

Hoàng Châu là một hành trình đầy thú vị, đưa Quý khách từ Thành Phố Nha Trang nơi 

có biển xanh, cát trắng, nắng vàng đến với thành phố sương mờ Đà Lạt. Với các điểm 

tham quan hấp dẫn như: KDL Bãi Dài, Ngọc Trai Pearl, Chợ Đầm, Chùa Long Sơn, 

Ngôi Nhà Yến, Vườn Dâu, Nấc Thang Thiên Đường, Chùa Linh Phước, KDL Đồi 

Mộng Mơ, Nhà Thờ Domain De’ Marie, Chợ Đà Lạt, Thiền Viện Trúc Lâm, Buffet 

Rau Đà Lạt.  

Đến với hành trình Quý khách còn có cơ hội thưởng thức ẩm thực hải sản nổi tiếng 

của xứ biển Nha Trang và đặc sản rau củ tại thành phố Đà Lạt.  Tất cả tạo nên một 

chương trình hấp dẫn.  

 Còn chờ đợi gì nữa? Hãy cùng chúng tôi – Tourist Hoàng Châu đến với hành 

trình này ! 

 

 

 

 

 

ĐÊM : TP. HCM – NHA TRANG                                                      

 Thời Gian       : 4 ngày 4 đêm 

 Phương Tiện : Đi về bằng xe 



 

Tối 

20h00: Xe và Hướng Dẫn Viên Công ty Du Lịch Hoàng Châu đón khách tại 

điểm hẹn, khởi hành tham quan Chương Trình Nha Trang - Đà Lạt (4 ngày - 4 đêm) 

theo cung đường Cao Tốc TP. HCM - Dầu Giây. Trên xe Quý khách sẽ được nghe 

Hướng Dẫn Viên thuyết minh một số địa danh mà Đoàn đi qua và tham gia những trò 

chơi, hoạt náo, vui nhộn như: Đuổi hình bắt chữ, Bà bảy bác ba, chiếc nón kỳ diệu, 

giọng ca Idol. . . . .và được nhận những phần quà hấp dẫn.  

Đoàn dừng chân nghỉ ngơi thư giãn tại trạm dừng chân, Quý khách có thể tự 

túc dùng điểm tâm nhẹ và tiếp tục hành trình đến Nha Trang, Quý khách thư giãn trên 

xe với những clip hài, những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng, sâu lắng. 

NGÀY 1: KDL BÃI DÀI  – VINPEARL LAND/ TẮM BÙN KHOÁNG                    (Ăn sáng, trưa) 

Sáng 

05h30: Đoàn đến Cam Ranh, Quý khách dùng điểm tâm sáng  

07h00: Xe đưa đoàn đến KDL Bãi Dài, Bắt đầu chương trình tham quan KDL 

Bãi Dài và khám phá khu vui chơi trên biển đầu tiên ở Việt Nam Sealife, Quý 

khách sẽ bị chinh phục ngay bởi một bãi cát dài mịn 

màng dưới chân kèm với đó là một nét hoang sơ còn 

chưa được con người khai phá.  Biển cạn, nước chỉ 

khoảng tới đầu gối, bạn có thể nô đùa cùng sóng 

biển hay thả mình trong làn nước trong xanh, Quý 

khách sẽ có 1 cảm giác thật thú vị và vô cùng dễ 

chịu. Quý khách có thể đăng ký các dịch vụ vui chơi có mặt tại đây như: Đi Cano Trên 

Biển, Lướt Sóng Và Moto Nước và có thể  thưởng thức các loại hải sản tươi ngon 

phong phú giá rẻ được bán tại đây như: Mực Nang, Tôm, Cua, Cá, Ốc.  

Quý khách tắm biển và thư giãn tại Bãi Dài (Dịch vụ bao gồm tắm nước ngọt 

và ghế dù). . . Nước biển xanh, cát trắng mịn sẽ đem đến cho Quý khách sự thư giãn, 

xóa tan mệt mỏi  

Sau khi tham quan KDL Bãi Dài, Quý khách lên xe đến với Thành Phố biển 

Nha Trang.  



 

Trưa 

11h00:  Đoàn khởi hành vào Tp. Nha Trang dùng cơm trưa, nhận phòng khách 

sạn và nghỉ ngơi.  

14h00: Chương trình tự do, Quý khách có thể chọn 1 trong 2 chương trình sau:  

Chương trình 1: 

Đoàn lên cáp treo vượt biển để đến Hòn 

Tre – KDL 5* Vinpearl Land (chi phí tự túc). 

Quý khách tự do tham gia tất cả các trò 

chơi trong nhà, ngoài trời như: 

- Hệ thống làn trượt đầu tiên trên đảo tại 

Châu Á: Alpine Coaster 

- Trò chơi bật nhảy Bungee 

- Hay thử sức “bay” trên biển với các trò chơi cảm giác mạnh như: Đu quay 3 

chiều, đu quay văng dây, đu quay thú nhún, đu quay voi con, tàu hải tặc, tàu lượn cao 

tốc. 

- Khám phá Hệ Thống Các Trò Chơi Trong Nhà như: Đấu bò tót, xe đụng, 

vườn cổ tích, thiên đường trẻ em, siêu thị game, hát karaoke & và trải nghiệm cảm 

giác mới lạ  trong rạp chiếu phim 4D hiện đại. 

- Thám Hiểm Thế Giới Đại Dương với hàng trăm ngàn sinh vật biển qua Thủy 

Cung Vinpearl lớn nhất Đông Nam Á bằng hệ thống cầu thang cuốn trong một đường 

hầm dài 90m dưới đáy biển được thiết kế rất công phu tạo cảm giác hấp dẫn, kỳ bí.  

- Trải nghiệm đa cảm giác tại Khu Vực Công Viên Nước với các trò chơi cảm 

giác mạnh: Đường trượt 6 làn, hố đen vũ trụ, cảm tử quân, rơi tự do, sóng thần, phao 

bay & phao vượt tốc.  Thỏa thích trong không gian của bé tại khu vực trò chơi dành 

cho gia đình: hồ bơi trẻ em, hồ tạo sóng, máng trượt thân người, máng trượt nhóm gia 

đình… 

- Dạo bộ dọc những dãy phố mua sắm rộng hơn 6000 m2 với những gian hàng 

thiết kế độc đáo.  

- Tham quan Trúc Lâm Tịnh Viện để tìm về một không gian tâm linh, thành 

kính và hướng thiện của đức Phật.   

- Quý khách lên khu vực khán đài xem Chương trình biểu diễn nhạc nước 

quy mô và hoành tráng nhất Việt Nam hiện nay… 

Chương trình 2:  

Xe tiếp tục đưa Đoàn đến với KDL Tắm Bùn Khoáng Trăm Trứng – Trung 

tâm bùn khoáng lớn nhất và tốt nhất Nha Trang hiện nay, tự do tận hưởng các dịch vụ 



 

như ngâm mình trong hồ khoáng nóng, massage 

cơ thể với Hệ Thống Thủy Lực Zaccuzi (chi phí 

tự túc).  

Ngoài ra Quý khách còn có thể thưởng 

thức Café Chămpa, Vườn Hoa Ponaga, Đồi Việt 

Hoàng Đạo, Hòn Non Bộ Thái Bình, Nhà 

Truyền Thống Việt Nam, Nhà Tây Nguyên, Đồi Tịnh Tâm, Khu ngâm chân khoáng 

nóng, Khu leo núi. . . Sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho Quý khách.      

Tối 

17h30: Quý khách tự túc dùng cơm tối tại nhà hàng, tự do khám phá đêm đầu 

chương trình Nha Trang - Đà Lạt (4 ngày - 4 đêm), Quý khách có thể dạo bãi 

biển Trần Phú – Nha Trang hoặc thưởng thức hải sản phong phú giá bình dân tại 

đường Tháp Bà như: Bạch Tuộc Nướng Ớt Xanh, Cá Bò, Ốc Mặt Quỷ…. 

NGÀY 2:  CHỢ ĐẦM – CHÙA LONG SƠN – NHÀ YẾN – ĐÀ LẠT                          

(Ăn sáng, trưa, chiều) 

Sáng 

06h30: Xe đưa đoàn đến nhà hàng dùng điểm tâm sáng.  

07h30: Đoàn đến Chợ Đầm  tham quan mua sắm một số mặt hàng đặc sản 

của Nha Trang. Tiếp tục tham quan Chùa Long Sơn 

- Hay còn gọi là Chùa Phật Trắng.   

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.  Xây dựng từ năm 1963, đã đưa ngôi chùa vào danh sách 

kỷ lục Việt Nam: “Ngôi Chùa Có Tượng Phật Ngoài Trời Lớn Nhất Việt Nam”.  

Tiếp đến Đoàn đến tham quan và mua sắm tại Ngôi nhà Yến với các loại sản 

phẩm Yến Sào một món quà tặng mà thiên nhiên ban tặng cho Khánh Hòa.  Quý 

khách tham quan mô hình Yến cư trú tại các vách đá làm tổ, Quý khách được thưởng 

thức ly trà yến, tự do tham quan mua sắm Yến Sào Nha Trang chính hiệu và tốt nhất.  

http://sotaydulich.com/1-4374-Doc-mien-dat-nuoc-Tuong-Phat-A-Di-Da-lon-nhat-Viet-Nam-o-Nha-Trang


 

 Trưa 

11h00 : Quý khách dùng cơm trưa, về khách sạn trả phòng khách sạn.  

12h30 : Đoàn chia tay TP.Nha Trang, khởi hành đi Đà Lạt theo cung đường 

mới Nha Trang - Đà Lạt với những hình tượng hoang vu núi đồi tuyệt cảnh từ hai bên 

đường.  

 Tối 

 16h30: Đoàn có mặt tại Thành Phố Đà Lạt, xe đưa đoàn về khách sạn nhận 

phòng và nghỉ ngơi. 

17h30: Xe đưa đoàn đến nhà hàng dùng tiệc 

Buffet rau Lẩu Uyên Ương không giới hạn, Quý 

khách tự do thưởng thức các loại rau tươi xanh mướt, 

ăn thả ga không giới hạn số lượng và thực đơn: Salad 

Trộn, Gỏi Sú Tím Đà Lạt, Củ Quả Hấp, Rau Ăn Lẩu, 

2 Loại Nước Lẩu, Bún + Mì Trứng, Trà Đá. Thức ăn 

kèm lẩu bao gồm như: Ba Chỉ, Bò Fille, Vây Cá Hồi, 

Tôm, Mực, Cá Viên, Các Loại Nấm... 

 Sau đó, tự do dạo phố và khám phá đêm Đà 

Lạt như đạp xe đạp đôi quanh Hồ Xuân Hương, khám 

phá chợ đêm với những món quà lưu niệm được đan 

bằng len và khu ẩm thực ngon khó cưỡng. Các quán 

café siêu Hot : An Cafe; Café dóc Lê Đại Hành… 

Hoặc quý khách có thể đăng ký chương trình 

"Giao Lưu Văn Hóa Cồng Chiêng", đây là dịp Quý khách được giao lưu cùng Già 

Làng, các cô Thôn Nữ Người Lạch, thưởng thức rượu cần và ăn thịt rừng 

nướng (chi phí tự túc).  

NGÀY 3:  VƯỜN DÂU – NẤC THANG THIÊN ĐƯỜNG – CHÙA LINH PHƯỚC – KDL  ĐỒI 

MỘNG MƠ – NHÀ THỜ DOMAIN DE’ MAIRE                                                                                              

(Ăn sáng, trưa, chiều) 

Sáng 

06h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng Buffet tại nhà hàng, sau đó Xe đưa Quý 

khách đến tham quan Vườn Dâu – nơi đây Quý khách 

cảm nhận được Đà Lạt ngoài những thắng cảnh, 

không khí trong lành thì các vườn dâu là đặc trưng 

không thể thiếu của thành phố này. Những loại rau 

quả như dâu tây, cà chua, dưa piano, được nhà vườn 

trồng cho khách tham quan. Điều thú vị khi đến đây là 



 

Quý khách tự tay hái và thưởng thức trái dâu tươi mộng, chắc chắn rằng sẽ mang đến 

cho Quý khách một chuyến đi có thật nhiều kỷ niệm.  

Đối diện Vườn Dâu là Quán Caffe Sunny 

Fram, Nơi đang Hot nhất để checkin “Nấc thang 

Thiên Đường”, Quý khách có thể tự túc check in, lưu 

lại những khoảnh khắc tuyệt vời.  

Quý khách Viếng Chùa Linh Phước - hay còn 

gọi là Chùa Ve Chai ngôi chùa nổi tiếng được xây 

dựng bằng nhiều mảnh chai, là một điểm đến thu hút 

hàng trăm lượt du khách mỗi ngày.  Chùa với kiểu kiến 

trúc cổ kính, ngoài tòa tháp 7 tầng vươn cao, chùa còn 

hấp dẫn du khách với bức tượng Quán Thế Âm 

Khổng Lồ Được Kết Bằng Hoa Bất Tử (3 Tấn Hoa), 

với lối kiến trúc rồng phượng uốn lượn rất tinh tế và 

uyển chuyển.  



 

Trưa 

11h30:  Đoàn dùng cơm trưa, về khách sạn nghỉ ngơi.  

14h30: Xe đưa Đoàn viếng Nhà Thờ Domain De Marie hay còn gọi là Nhà Thờ 

Mai Anh – Tọa lạc trên quả đồi Mai Anh, nhà thờ 

được xây dựng lại theo lối kiến trúc độc đáo hơn 

bất cứ nhà thờ nào khác ở Đà Lạt. Nhà thờ có sự 

kết hợp hài hòa giữa các kiểu kiến trúc phương Tây 

với kiến trúc dân gian của dân tộc thiểu số vùng 

Tây Nguyên. Trong nhà thờ có tượng Đức Mẹ đứng 

trên quả địa cầu tạc theo hình mẫu của phụ nữ Việt 

Nam, do Jonchère - một kiến trúc sư người Pháp thiết kế.  

15h30: Xe đưa Quý khách đến với KDL Đồi Mộng Mơ, Quý khách sẽ đắm 

chìm trong một không gian xanh ngút tầm mắt, những cung đường uốn lượn mềm mại 

được bao bọc xung quanh với những thảm hoa rực rỡ có xuất xứ từ khắp nơi trên thế 

giới.  Bên cạnh đó Quý khách còn được tham quan Mộng Mơ Tửu, ngôi nhà Cổ 300 

năm được mang về từ Bình Định, gửi gắm ước nguyện nơi Cây Tình Yêu, chinh phục 

Tiểu Vạn Lý Trường Thành, khám phá thế giới 

các sinh vật lạ…khu tưởng niệm nhà thơ Hàn 

Mạc Tử và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.  Với tất 

cả vẻ đẹp này sẽ làm cho Quý khách “đã mắt” và 

không hối tiếc khi đến đây.  

Sau đó Đoàn ghé tham quan và mua sắm tại 

cơ sở sản xuất mức Thanh Hiền, Quý khách được 

thưởng thức các lọai mứt và uống trà atiso miễn phí nổi tiếng của xứ sương mù.  

Tối 

17h30: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng và tự do tham quan đêm cuối tại Thành 

Phố Đà Lạt.  

            Kết thúc chương trình xe đưa Đoàn về khách sạn, Quý khách tự do khám phá 

đêm cuối của chương trình Nha Trang - Đà Lạt (4 ngày - 4 đêm) tại Thành Phố ngàn 

Hoa.      

NGÀY 4: CHỢ ĐÀ LẠT – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – TP. HCM                      (Ăn sáng, trưa) 



 

Sáng  

06h30: Quý khách làm thủ tục trả phòng và dùng Buffet sáng tại nhà hàng.  Xe 

đưa Đoàn tham quan và mua sắm tại chợ Đà Lạt, 

ngắm nhìn một lần nữa TP. Đà Lạt với muôn loài hoa 

khoe sắc rực rỡ, chia tay Thành Phố Đà Lạt.   

Sau khi tham quan Đoàn tập trung ra xe và tiến 

đến điểm tham quan cuối cùng là Thiền Viện Trúc 

Lâm -  Thiền Viện được xem là lớn nhất Việt Nam.  Xe sẽ đưa Đoàn đến đồi Robin, 

Quý khách lên cáp treo dài 2,3 km (phí tự túc) vượt qua rừng thông bạt ngàn tham 

quan Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng.  

Sau đó Đoàn lên xe  về lại TP. HCM.  

Trưa 

11h00: Đoàn đến Lộc An, Quý khách tìm hiểu nghệ thuật trồng trà B’lao, 

thưởng thức trà và cà phê miễn phí tại danh trà Tâm Châu.   

12h00: Đoàn dùng cơm trưa tại thành phố Bảo Lộc.  Sau đó xe đưa quý khách 

vãn cảnh đèo Bảo Lộc, ngắm những đồi chè, cánh đồng cà phê xanh ngát.   

Tiếp tục chặng đường về lại TP.HCM.  

Tối 

Dự kiến 18h00:  Về đến TP. HCM, xe đưa Đoàn về điểm đón ban đầu, kết thúc 

chương trình Nha Trang – Đà Lạt (4 ngày - 4 đêm), hướng dẫn viên Tourist Hoàng 

Châu nói lời cảm ơn Quý khách chia tay tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách trong 

chuyến tham quan lần sau.  Kết thúc chương trình tham quan ! 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ  NGƯỜI LỚN GHI CHÚ 

- Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao 

 

2,490,000 VNĐ 

(Giá tour khởi hành Mùng 1, 

2, 3, 4, 5, 6 Tết Kỷ Hợi Năm 

2019) 

- Giá tour khởi hành Mùng 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Tết Ất Hợi 

Năm 2019 

- Bao gồm Buffet Rau Lẩu 

Uyên Ương không giới hạn 

và 02 bữa Buffet Sáng 



 

 Giá trên bao gồm: 

1.  Vận chuyển:  Xe du lịch 30 chỗ, 45 chỗ (tùy theo số lượng 

khách mỗi đợt), xe đời mới, chất lượng cao, đầy đủ hệ thống 

điều hòa, âm thanh, tivi, đầu video…đưa đón phục vụ suốt 

tuyến 

2.  Ăn Uống: Quý khách thưởng thức các món ăn đặc sản, 

thực đơn thay đổi từng bữa: 04 bữa ăn sáng  sáng (có 02 bữa 

dùng buffet sáng tại nhà hàng gồm 30 món tự chọn), 04 

bữa ăn trưa, 02 bữa ăn tối (01 Buffet Rau Lẩu Uyên Ương 

không giới hạn). 

+  Ăn sáng: Theo Setmenu, hủ tiếu, cơm tấm, bún bò…. 

có café, nước ngọt kèm theo (tiêu chuẩn 50,000 

VNĐ/phần) + 02 bữa dùng buffet sáng tại nhà hàng 

gồm 30 món tự chọn 

+  Ăn trưa, chiều : Thực đơn cơm phần 06 món, hợp vệ 

sinh với đặc sản địa phương (tiêu chuẩn 130,000 

VNĐ/phần)  

 3.  Lưu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao, 4-6 khách/phòng, 

đầy đủ tiện nghi, tivi, máy nước nóng lạnh…  

4.  Quà tặng: 01 nón Tourist Hoàng Châu, 01 khăn lạnh, 01 

nước suối loại 0,5l/ khách/ngày.  

5.  Bảo hiểm: Mức bồi thường 20. 000. 000đ/khách/vụ.   

6. Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình: KDL 

Bãi Dài, Ngọc Trai Pearl,Chợ Đầm, Chùa Long Sơn, Ngôi Nhà 

Yến, Vườn Dâu, Chùa Linh Phước, KDL Đồi Mộng Mơ, Nhà 

Thờ Domain De’ Marie, Chợ Đà Lạt, Thiền Viện Trúc Lâm...  

 7. Hướng dẫn viên du lịch : vui vẻ phục vụ nhiệt tình chu đáo.   

 Không bao gồm: 

1.  Phụ thu phòng đơn, 

phòng 2, điện thoại, giặt ủi 

trong khách sạn.  

2.  Ăn uống ngoài chương 

trình, các chi phí cá nhân 

khác.  

3.  Chi phí các loại vé: 

- Vinpearl Land 

- Bùn khoáng 

- Cáp treo đồi Robin 

- Giao lưu Cồng Chiêng  

4.  Thuế VAT 10%.  

 Đối với trẻ em: 

1.  Trẻ em từ 11 tuổi trở lên 

mua 1 vé 

2.  Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi 

(năm sinh 2009 – 2014): ½ 

vé (tiêu chuẩn: 01 suất ăn + 

ghế ngồi, ngủ chung với ba 

mẹ) 

3.  Trẻ em từ 04 tuổi  (năm 

sinh 2015 về sau) trở xuống: 

miễn phí, gia đình tự lo cho 

bé.  02 ngươi lớn chỉ kèm 

theo 01 trẻ em, trẻ em thứ 2 

tính ½ vé.  

 



 

 Điểm đón khách:  

1. Tourist Hoàng Châu  - Đ/c: Số 778 Âu Cơ, F. 14, Q. Tân Bình, TP. HCM.  

2. Cổng Công ty Điện Lực Chợ Lớn - Đ/c: Số 1A, Thuận Kiều, Quận 5, TP. HCM.  

3. Nhà Văn Hóa Thanh Niên –  Đ/c: Số 4 Phạm Ngọc Thạch Q 1.  

4. Ngã 4 Hàng Xanh (Cây xăng số 3 Comeco – cách vòng xoay Hàng Xanh 200m, hướng 

đi cầu Văn Thánh).  

5. Ngã 4 Thủ Đức - Quận 9, TP. HCM.  

 (Hướng dẫn viên sẽ liên hệ hẹn trực tiếp với Quý khách trước ngày khởi hành) 

            
 

  


