
   

 

NHA TRANG MIỀN CÁT TRẮNG DƯƠNG XANH

TẶNG ÁO CỜ ĐỎ SAO
VÀNG

TIỆC BBQ
CÓ TÔM

HÙM

HÀNH TRÌNH: 3 NGÀY 3 ĐÊM

PHƯƠNG TIỆN: Ô TÔ 

LỊCH KHỞI HÀNH: ĐÊM 12/04 VÀ
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GALA ĐỐT
LỬA TRẠI

 KHÁM PHÁ ĐẢO BÌNH BA – ĐẢO TÔM HÙM
 TIỆC BBQ HẢI SẢN CÓ TÔM HÙM
 GALA DINNER ĐỐT LỬA TRẠI VUI NHỘN
 THAM QUAN KHU TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ GẠC MA
 THAM QUAN THÁP BÀ PONAGAR
 THAM QUAN CHÙA LONG SƠN
 THAM QUAN NHÀ THỜ NÚI
 VUI CHƠI GIẢI TRÍ TẠI KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ VINPEARL

LAND



  
 ĐÊM 1: TP HỒ CHÍ MINH – CAM RANH                                             (NGỦ TRÊN XE)

Tối: 21h00 Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn. Quý khách lên xe khởi hành đi  Cam
Ranh – Khánh Hòa. Hướng dẫn viên sẽ tổ chức các trò chơi để kết nối mọi người lại với nhau.
Nghỉ đêm trên xe.

Sáng: Đến Cam Ranh, quý khách dùng bữa sáng. Ăn sáng xong quý khách sẽ đi tham quan:

 Chùa Ốc hay còn được gọi là Chùa Từ Vân: chùa có kiến
trúc hình xoắn ốc lại mắt. Bằng đôi bàn tay tài hoa và óc
sáng tạo, các nhà sư nơi đây đã biến những vỏ sò, vỏ điệp,
đá san hô…thành một công trình kỳ ảo,  hòa quyện với
thiên nhiên trong không gian cổ kính rêu phong.

Sau khi tham quan xong, xe đưa quý khách ra  Cảng Ba Ngòi.
Quý khách lên tàu di chuyển sang Đảo Bình Ba.

Trưa: Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi và dùng bữa trưa.

Chiều:Quý khách lên xe điện, hướng dẫn viên sẽ đưa quý khách đi tham
quan:

 Cửa Nhỏ: là nơi tàu thuyền ngư dân ở đây di chuyển và
neo đậu nhiều nhất. Tại đây quý khách có thể ngắm toàn
bộ quang cảnh cùa Đảo. 

 Bãi Chướng: nơi đây là nơi đón ánh bình minh đầu tiên
trên đảo.

 Hòn Rùa: quý khách tham quan và chụp hình check in với
“Cụ Rùa Bình Ba”…viếng Chùa Địa Tạng, Lăng Ông
Nam Hải.  

 Bãi Nhà Cũ: đây là một bãi biển cát trắng triền miên xen
lẫn những tảng đá nhỏ, nước trong xanh đến lạ kỳ kết hợp
với những rạn san hô nhiều màu sắc tạo nên một khung
cảnh tuyệt đẹp. Quý khách tắm biển hoăc đăng kí các dịch
vụ vui chơi tự do trên biển: Canô lướt sóng, thuyền thúng
đáy kính ngắm san hô (chi phí vui chơi quý khách tự túc)

Tối: Quý khách dùng bữa tối BBQ Hải Sản nướng (thực đơn có tôm
hùm nướng 2 người/1 con). Quý khách vừa nướng hải sản vừa ca
hát nhảy múa. Lời ca tiếng hát hòa cùng tiếng sóng biển dạt dào sẽ
là  một  kỷ  niệm đáng nhớ  tại  Bình Ba...(GaLa Dinner  có  âm
thanh, ánh sáng và lửa trại phục vụ đầy đủ). Sau đó quý khách
tự do khám phá xã đảo về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn.

NGÀY 1: CHÙA ỐC – ĐẢO BÌNH BA – BBQ HẢI SẢN NƯỚNG//GALA (ĂN 3 BỮA)



Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Ngắm bình minh trên đảo, đi chợ mua sắm đặc sản về

làm quà cho người thân. Trả phòng khách sạn, quý khách ra bến cảng lên Cano khởi hành về lại

Ba Ngòi.

Xe đón quý khách tại bến, quý khách lên xe khởi hành đi tham

quan:

 Khu Tưởng Niệm Chiến Sĩ Gạc Ma “nơi để các anh

trở về”: nơi đây là nơi tưởng niệm 64 chiến sĩ anh hùng

hi sinh trong trận Gạc Ma 14/03/1988. Cùng dâng hương

để tướng nhớ đến các chiến sĩ anh hùng đã xã thân mình

bảo vệ biên cương Tổ Quốc trước sự xâm lấn của Trung

Quốc…

Sau khi tham quan xong, quý khách lên xe khởi hành về TP Nha Trang. 

Trưa: Đến Nha Trang, quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó xe đưa quý khách về khách sạn

nhận phòng nghỉ ngơi.

Chiều:Quý khách tập trung, xe và hướng dẫn đưa quý khách đi tham quan:

 Tháp Bà PoNaGar: đây là danh thắng bậc nhất Tp.Nha

Trang – Khánh Hòa. Tháp được xây dựng từ thế kỷ 8

đến thế kỷ 13, thời kỳ đạo  Hindu (Ấn Độ Giáo) cường

thịnh tại vương quốc Chăm Pa Cổ. Đây là một quần thể

đền thờ tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc xây dựng và

điêu khắc tinh tế của đồng bào Chăm. Nó còn là minh

chứng cho sự giao thoa tín ngưỡng giữa hai nền văn hóa

Chăm – Việt.

Sau khi tham quan xong xe sẽ đưa quý khách đến Ga Cáp Treo Vinpearl:

 Quý khách vượt  3320m đường biển bằng hê ê  thống cáp

treo dài nhất Thế Giới để đến với thiên đường du lịch và

giải trí Vinpearlland. Tại đây, Quý khách thỏa sức khám

phá thiên đường giải trí xinh đẹp với khu trò chơi mạo

hiểm ngoài trời như đu quay lộn đầu, sky drop, tàu lượn

siêu tốc, đường hầm xuyên núi... xem phim 4D, tham gia

NGÀY 02: KTN CHIẾN SĨ GẠC MA – THÁP BÀ - VINPEARL                 (ĂN 2 
BỮA)



các trò chơi trong nhà với dàn game hiện đại như xe điện đụng, bắn súng, đua xe... chiêm

ngưỡng gần 10.000 loài sinh vật biển hết sức đa dạng tại thủy cung Vinpearl, tham gia hê ê

thống trò chơi trượt ống cảm tử quân tại khu công viên nước. Thưởng thức màn ảo thuật

đường phố đặc sắc hay màn xiếc cá heo dễ thương và ngộ

nghĩnh. Đă êc biê êt, quý khách sẽ vỡ òa với nhiều cung bậc

cảm xúc trước màn trình diễn nhạc nước sống đô êng, đầy

màu sắc ngang tầm Thế Giới của Vinpearland Nha Trang

(Quý khách tự túc mua vé vào Vinpearlland người lớn

880k/ vé, trẻ em 700k/ vé dưới 1m4).  

Nếu  quý  khách  không  có  nhu  cầu  đi  tham quan  Vinpeal

Land quý khách có thể dự do tham quan, mua sắm và tắm

biển Nha Trang…

Tối: Quý khách tự do dùng bữa tối khám phá ẩm thực đường phố Nha Trang. Tự do khám phá thành

phố Nha Trang về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn.

NGÀY 03: NHÀ THỜ NÚI – CHÙA LONG SƠN – TPHCM       (ĂN SÁNG,TRƯA)

Sáng: Quý khách thức giấc, tự do tắm biển ngắm bình minh vào buổi sớm mai. Dùng điểm tâm sáng tại
khách sạn và trả phòng khách sạn. Sau đó xe và hướng dẫn viên sẽ đưa quý khách đi tham quan:

 Chùa Long Sơn: đây là trung tâm chính của hương hội

phật giáo tỉnh Khánh Hòa được xây dựng từ năm 1886.

Chùa hiện nay là điểm tham quan thu hút rất  đông du

khách tham quan và cúng bái. Quý khách sẽ cảm nhận

được sự yên bình, thanh tịnh ngay trong lòng thành phố

cũng như tận mắt chiêm ngưỡng bức tượng Phật Trắng

cao 24m nằm ở vị trí cao nhất tại Tp. Nha Trang.

 Nhà Thờ Núi: hay còn gọi là Nhà Thờ Chánh Tòa Kito
Vua – một công trình kiến trúc độc đáo mà người Pháp để lại thu hút rất đông du khách trong
và ngoài nước ghé thăm. Nhà thờ còn là giáo phận chính của Tp. Nha Trang.

 Chùa Yến: đến đây quý khách sẽ được tìm hiểu về nghành nghề khai thác, chế biến và

kinh doanh Yến Sào tại Nha Trang. Một trong tám món ăn cao lương mỹ vị dùng cho vua

chúa ngày xưa…

Sau khi tham quan xong quý khách lên xe khởi hành về Tp Hồ Chí Minh.

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Nghỉ ngơi tại nhà hàng.



Chiều: Quý khách tiếp tục hành trình về Tp Hồ Chí Minh.

Tối: Đến Tp.Hồ Chí Minh, trả khách tại điểm đón ban đầu. Hẹn gặp lại quý khách vào những chương

trình du lịch tiếp theo.

Phụ thu Ngày Lễ

+ Quý khách sử dụng Phòng 3 khách : Phụ thu 100.000đ/ Tour.
+ Quý khách sử dụng Phòng 2 khách: Phụ thu:  200.000đ/ Tour.
+ Quý khách sử dụng Phòng đơn : Phụ thu: 400.000đ/ Tour.

Phụ thu Ngày thường

+ Quý khách sử dụng Phòng 3 khách vui lòng đóng phụ thu 100.000đ/ Tour
+ Quý khách sử dụng Phòng 2 khách vui lòng đóng phụ thu 200.000đ/ Tour.
+ Quý khách sử dụng Phòng đơn : Phụ thu: 300.000đ/ Tour.

PHỤ THU LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/04 – 01/05: 300.000 VNĐ/1 KHÁCH/1 TOUR

LỊCH KHỞI HÀNH: 
Đợt 1: 12/04/2019 : Phụ thu 300.000 đ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Đợt 2: 28/04/2019 : Phụ Thu 300.000 đ Lễ 30/4 & 1/5
Đợt 3: 16/05/2019
Đợt 4: 30/05/2019
Đợt 5: 13/06/2019
Đợt 6: 27/06/2019
Đợt 7: 11/07/2019

 GIÁ TOUR BAO GỒM
 Xe đời mới, máy lạnh phục vụ suốt tuyến được bố trí tùy theo số lượng khách thực tế.
 Khách sạn:

 1 đêm khách sạn tiêu chuẩn tại Đảo Bình Ba
 1 đêm khách sạn 3* tại Nha Trang.
 4 khách 1 phòng. 

 Bữa ăn:
 2 bữa ăn sáng tiêu chuẩn tô + ly.

TIÊU CHUẨN KS GIÁ  TOUR

KHÁCH SẠN 3*
(PHÒNG 04)

2.200.000



 1 bữa ăn sáng buffet.
 03 bữa ăn chính với tiêu chuẩn 120.000/suất.
 01 bữa ăn tối BBQ Hải Sản Nướng có tôm hùm với tiêu chuẩn: 300.000 vnđ/ 1 khách.

 Vé tham quan tất cả các điểm có trong chương trình.
 Vé tàu  khứ hồi ra Đảo Bình Ba.
 Xe điện tham quan Đảo.
 Tàu tham quan và tắm biển tại Bãi Nhà Cũ.
 Âm thanh + ánh sáng phục vụ gala và đốt lửa trại.
 Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ suốt tuyến.
 Nước uống: tiêu chuẩn 2 chai 330ml/1 người/1 ngày.
 Quà tặng: nón du lịch + áo cờ đỏ sao vàng.
 Bảo hiểm du lịch: mức đền bù tối đa cho 1 trường hợp là 20.000.000 VNĐ/1 người/1 vụ.

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
 VAT 10%.
 Bữa ăn tối ngày thứ 02.
 Vé Cáp Treo Vinpearl Land.
 Các chi phí ăn uống quý khách tự gọi trong các bữa ăn và chi phí cá nhân tại khách sạn.
 Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế.

 GIÁ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM
 Trên 10 tuổi: 100% giá tour người lớn – tiêu chuẩn như người lớn.
 Từ 05 đến dưới 10 tuổi: 50% giá tour người lớn – bé có ghế ngồi riêng trên xe và có xuất ăn riêng và 

ngủ chung với bố mẹ.  
 Dưới 05 tuổi: miễn phí hoàn toàn.
 1 người lớn không đi kèm quá 1 trẻ em miễn phí; nếu đi kèm 2 trẻ em miễn phí trở lên thì trẻ thứ 2 trở đi

tính 50% giá tour người lớn.




