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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN
NHA TRANG  -  ĐẠI LÃNH  -  PHÚ YÊN

KHÁCH SẠN 5 SAO TOÀN TOUR
Phương tiện : XE LỬA

ĐÊM 1 : TPHCM – NHA TRANG
Tối: Hướng dẫn viên (HDV) đón khách tại điểm hẹn Ga Sài Gòn ( 01 Nguyễn Thông, Quận 3 ), khởi hành đi
Nha Trang trên chuyến Tàu SNT2, SQN4, SE4 lúc 19h55, 20H30, 22H00, Quý khách nghĩ đêm trên tàu 
( quý khách ăn tối tự túc trước khi lên tàu )
Xuất Phát Từ Hà Nội :
Qúy khách nhận vé qua zalo/viber hoặc mail và có mặt tại Ga Hà Nội (trước giờ tàu chạy 30 phút để tránh
nhỡ tàu) đón chuyến Tàu SE5 khởi hành đi Tuy Hòa lúc 09g00, Quý khách tự do nghỉ ngơi, ăn uống tự túc 
trên tàu, nghỉ đêm trên xe lửa.( Ký hiệu tàu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời gian quý khách đặt tour )
Đến Ga Tuy Hòa xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi và hỗ trợ nhận phòng sớm ( tùy vào tình trạng 
phòng của khách sạn, đến trưa đoàn sài gòn đến sẽ cùng hợp đoàn và đi dùng cơm trưa )
Xuất Phát Từ Đà Nẵng :
Qúy khách nhận vé qua zalo/viber hoặc mail và có mặt tại Ga Đà Nẵng (trước giờ tàu chạy 30 phút để 
tránh nhỡ tàu) đón chuyến Tàu SE7 khởi hành đi Tuy Hòa lúc 22g36, Quý khách tự do nghỉ ngơi, ăn uống 
tự túc trên tàu, nghỉ đêm trên xe lửa.( Ký hiệu tàu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời gian quý khách đặt tour )
Đến Ga Tuy Hòa xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi và hỗ trợ nhận phòng sớm ( tùy vào tình trạng 
phòng của khách sạn, đến trưa đoàn sài gòn đến sẽ cùng hợp đoàn và đi dùng cơm trưa )

NGÀY 1 : ĐẠI LÃNH – NÚI ĐÁ BIA – VŨNG RÔ – MŨI ĐIỆN – TUY HOÀ 
Sáng : Quý khách đến Ga Nha Trang. 
Xe và HDV đưa quý khách đi đến nhà hàng GIÓ làm vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sáng, sau đó đoàn 
khởi hành đi biển Đại Lãnh.
Trải dài từ đèo Cù Mông ở phía Bắc đến đèo Cả ở phía Nam, mảnh đất
Phú Yên làm say lòng du khách bởi nhiều thắng cảnh nổi tiếng: vịnh
Xuân Đài xanh trong, đầm Ô Loan giàu sản vật, hải đăng Mũi Điện nơi
cực Đông tổ quốc, vịnh Vũng Rô huyền thoại, tháp Nhạn cổ kính, gành
Đá Dĩa kỳ thú…
8h30 :  Đoàn đến Đại Lãnh – một trong những bãi biển đẹp nhất miền
Trung, nằm giữa đèo Cả và đèo Cổ Mã - ngắm mặt trời mọc ở bãi
biển Đại Lãnh..Nghỉ ngơi và tự do tắm biển tại Đại Lãnh (miễn phí
ghế bố, tắm nước ngọt tự túc).
11h00 :  Đoàn khởi hành chinh phục đèo Cả, ngắm núi Đá Bia, ngắm vịnh Vũng Rô – gắn liền với huyền 
thoại về đoàn tàu không số và đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, ngắm hải đăng Đại Lãnh - cực Đông tổ 
quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên của đất nước. 
12h00 :  Đoàn đến Tuy Hoà – thủ phủ tỉnh Phú Yên, dùng cơm trưa NHÀ HÀNG Á CHÂU, nhận phòng tại 
khách sạn CENDELUX tiêu chuẩn 5 sao 
Chiều: • 15h00 :  Đoàn khởi hành viếng chùa Bảo Lâm, Đoàn chinh phục núi Nhạn, tham quan tháp 
Nhạn, ngắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi và toàn cảnh thành phố Tuy Hoà, Quý Khách tự túc dùng  hải đặc
sản tại thiên đường hải sản Bờ Kè Phú Yên, nghĩ đêm tại Phú Yên.( chi phí ăn tối tự túc ).

NGÀY 2: GÀNH ĐÁ DĨA – NHÀ THỜ MẰNG LĂNG – BÃI XẾP “PHIM TRƯỜNG 
TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CÓ XANH 



Sáng: Dùng điểm tâm buffet tại khách sạn, sau đó đoàn khởi hành
tham quan nhà thờ Mằng Lăng – nơi lưu giữ cuốn kinh thánh
bằng chữ Quốc Ngữ cổ nhất Việt Nam. Đoàn tham quan, chụp
hình lưu niệm tại Gành Đá Dĩa – thắng cảnh độc nhất vô nhị tại
Việt Nam. 
Chỉ cần một lần đến gành Đá Dĩa, ngắm những khối đá xô lệch
bởi bàn tay tạo hóa trầm mặc ngàn năm nghe sóng vỗ, du khách sẽ
hiểu tại sao người ta nói Phú Yên sở hữu những báu vật thiên
nhiên không nơi nào có được…, chiêm ngưỡng thắng cảnh cấp
Quốc Gia Đầm Ô Loan.
Trưa : quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Cơm Niêu Tuy Hoà, sau đó xe đưa đoàn về Tuy Hoà  nhận 
lại phòng khách sạn nghĩ ngơi.
Chiều: Xe đưa quý khách tham quan và tự do tắm biển tại Bãi Xếp - là một trong những phim trường “ Tôi 
Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”
Tối : Quý khách dùng buổi tối với các món Hải Đặc Sản tại Khu Bờ Kè Hải Sản Tuy Hoà như : Tam Sung 
Sung, Sò Huyết Ô Loan, Tôm nướng, Cá Nướng, Mực Hấp, Cơm chiên muối ớt, cơm chiên dương châu, Lẩu
Hải Sản…. Quý khách nghĩ đêm tại Tuy Hoà.

NGÀY 3 : MŨI ĐIỆN “CỰC ĐÔNG TỔ QUỐC” - NHA TRANG – TP HỒ CHÍ MINH  
Sáng :  Đoàn dùng điểm tâm buffet, Quý khách làm thủ tục trả phòng, Sau đó đoàn khởi hành tham quan và 
chinh phục Mũi Điện Đại Lãnh – là nơi đón ánh nắng đầu tiên của
vùng đất liền, là nơi cực Đông của tổ quốc, sau đó đoàn khởi hành  về
đến Nha Trang đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó đến với Nhà
Yến Nha Trang tìm hiểu về nghề Yến Khánh Hoà và thưởng thức trà
yến miễn phí, tiếp tục lộ trình xe đưa quý khách tham quan và phục
hồi sức khoẻ tại Trung Tâm Bùn Khoáng Nha Trang với phương pháp
ôn tuyền thuỷ liệu pháp đả thông kinh mạch, trẻ hoá làn da, tuần hoàn
lưu thông máu…..( chi phí tắm bùn khoáng tự túc ), sau đó tham quan
và mua sắm đặc sản như : Mực rim, mực khô……..
Tối : Quý khách dùng cơm chiều tại nhà hàng, xe đưa đoàn ra Ga Nha Trang đón chuyến tàu SNT1, SNT3, 
SNT7, SE21 về TP HCM, Sáng sớm ngày hôm sau Đoàn về đến TP.HCM, HDV thay mặt công ty du lịch 
Đường Sắt Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

TÀU VỀ HÀ NỘI, VỀ ĐÀ NẴNG :  
12h00 : Quý khách làm thủ tục trả phòng, dùng cơm trưa tại nhà hàng, Đoàn khởi hành viếng chùa Bảo 
Lâm, Đoàn chinh phục núi Nhạn, tham quan tháp Nhạn, ngắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi và toàn cảnh 
thành phố Tuy Hoà, mua sắm đặc sản về làm quà cho người thân……sau đó đoàn khởi hành ra Ga Tuy Hòa 
đón chuyến tàu SE8 về Hà Nội ( Qúy khách ăn uống tự túc trên Tàu ). Ngày hôm sau Đoàn về đến Hà Nội, 
công ty du lịch Đường Sắt Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

GIÁ TOUR: 2.980.000đ/ Khách – Thứ 5 Hằng Tuần
Gía tour từ Hà Nội : 3.950.000đ/ Khách

Bao Gồm :
Vận chuyển : Xe tham quan (đời mới, máy lạnh) đón – tiễn theo chương trình.
Vé xe lửa ngồi mềm máy lạnh khứ hồi : Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn
HDV phục vụ quý khách ăn nghĩ suốt tuyến.  
Phí tham quan theo chương trình.
Bảo hiểm DL : mức bồi thường tối đa 10.000.000 đồng/ trường hợp.
Ăn uống theo chương trình gồm 1 buổi ăn sáng ( 1 tô + 1 ly : cháo hàu, mì xào hải sản + cà phê, cà phê 
sữa đá, nước ngọt.. ) và 2 buổi buffet tại khách sạn, 1 buổi ăn tối tại Hải Đặc Sản Bờ kè, 4 buổi tại nhà 
hàng địa phương gồm 05, 06 món.
Lưu trú : KHÁCH SẠN CENDELUXE TIÊU CHUẨN 5 SAO.
Quà tặng: Nón, khăn lạnh, nước suối.

Không Bao Gồm     :
Vé tắm bùn khoáng.
Chi phí cá nhân: điện thoại, giặc ủi, ăn uống – tham quan – vận chuyển ngoài chương trình ; 

http://www.google.com.vn/imgres?q=THAP+NHAN&hl=vi&sa=X&biw=1280&bih=589&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=kRAcH9AK-A6kCM:&imgrefurl=http://www.cungmua.com/khuyen-mai/ho-chi-minh/tour-phu-yen-03-ngay-03-dem-khach-san-4-sao-tham-quan-nhung-dia-diem-noi-tieng-cua-phu-yen-khong-bu-tien-049D464AE525B3ED&docid=gxk9TUNHfZiBiM&imgurl=http://resource.cungmua.com/photos/Tour%252520Phu%252520Yen%2525202/thap-nhan.jpg&w=550&h=402&ei=w2RhT66YKcOwiQev0ZzBBQ&zoom=1


Thuế VAT.
Phụ thu phòng đơn : 1.000.000đ/khách/ 2 đêm ( Nếu khách ở 1 mình )

      Phụ thu giường nằm khoang 4 : 900.000đ/ khách/ khứ hồi, 1.400.000đ/ khách/ khứ hồi ( Hà Nội )
      Thuế VAT ( Nếu quý khách có nhu cầu xuất hoá đơn GTGT thì phụ thu 10% )
      

Gía Vé Cho Trẻ Em :
 Trẻ em < 5 tuổi: miễn phí, gia đình tự lo.

 Trẻ từ 5 đến 09 tuổi : mua 75% giá vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn, ngủ chung với bố mẹ.

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua vé như người lớn
Qui định TE đi kèm : mỗi cặp vợ chồng chỉ được dẫn theo 1 trẻ em miễn phí, trẻ thứ 2 phải mua 75% vé người lớn
ĐIỀU KIỆN ĐẶT CỌC VÀ HUỶ VÉ : đặt vé trước ngày khởi hành ít nhất 10 ngày ( nếu đợt khởi hành không đủ số
lượng quy định, quý khách được dời vào ngày khởi hành kế tiếp )

- Huỷ tour trước 7 ngày khởi hành mất 50% giá vé.
- Huỷ tour trước 5 ngày khởi hành mất 70% giá vé.
- Huỷ tour trước 3 ngày khởi hành mất 100% giá vé.

Xin lưu ý : không nhận chỗ và huỷ tour qua điện thoại.


