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ĐẢO BÌNH BA  – VỊNH CAM RANH - NHÀ YẾN NHA TRANG

Thời gian : 03 Ngày – 04 Đêm; 
Phương tiện: xe lửa

     ĐÊM 1 : TP HCM – NHA TRANG   
Buổi Tối : HDV đón quý khách tại Ga Sài Gòn, đón chuyến tàu SNT2, SNT4 hoặc SE4 khởi hành đi
Nha Trang lúc 20h30, 22h00 hoặc 22h25 (quý khách ăn tối tự túc trước khi lên tàu , nghĩ đêm trên tàu,
giờ và ký hiệu tàu có thể thay đổi tuỳ vào thời gian đăng ký của quý khách ) 

NGÀY 1 :   NHÀ YẾN KHÁNH HOÀ - BÙN KHOÁNG 
      

 Sáng ( 04h30 – 05h30 ) : Đoàn đến Ga Nha Trang, Xe đưa quý khách về nhà hàng làm vệ sinh cá 
nhân, dùng điểm tâm sáng. Sau đó xe khởi hành tham khu du lịch Trung
Tâm Bùn Khoáng Nha Trang. Tại đây quý khách có thể tắm khoáng để
phụ hồi sức khoẻ với dịch vụ ôn tuyền thuỷ liệu pháp hoặc ngâm trong
làn bùn ấm giúp đả thông kinh mạch, tẩy tế bào chết của da giúp da sáng
bóng và săn chắc………. ( Hoặc quý khách có thể tự do tham quan và
tắm biển tại bãi biển Trần Phú xinh đẹp ) 
Buổi trưa : Xe đưa đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó về khách
sạn nhận phòng nghĩ ngơi.
Buổi chiều  : xe đưa quý khách tham quan nhà nuôi Yến một trong những tài nguyên có giá trị cao của 
tỉnh Khánh Hoà, tham quan và thưởng thức Trà Yến Miễn Phí, tiếp tục lộ trình xe đưa quý khách Tham 
Quan Chùa Long Sơn là một trong những ngôi chùa mang kiến trúc và lâu đời nhất Thành Phố Nha Trang,
Tham quan Nhà Thờ Đá, quý khách dùng cơm chiều tại nhà hàng, Quý khách nghĩ đêm và tự do khám phá
thành phố về đêm 

NGÀY 02 :    VỊNH CAM RANH – ĐẢO BÌNH BA   
Sáng : Xe đưa quý khách dùng điểm tâm sáng, Sau đó khởi hành đến
cảng Ba Ngòi khởi hành ra đảo Bình Ba. Trên thời gian tàu di chuyển ra
đảo Đoàn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với biển
xanh dập dờn, những bè nuôi tôm hùm nằm rải rác trên biển. Đến Bình
Ba, du khách sẽ không khỏi trầm trồ vì “cái duyên” sắp đặt của tạo hóa
nơi đây. Giữa biển là đảo, trên đảo là đá, là cây, là cỏ chen lẫn nhau tạo
nên bức tranh non nước hữu tình, vừa hùng vĩ, vừa thi vị. Ở bất kỳ góc
độ nào, trên thuyền, trên bè cá, trên những bãi biển, Bình Ba vẫn luôn có
những góc ảnh mà bất kỳ nhiếp ảnh dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp đều không thể bỏ qua những thước
hình đáng yêu đến như vậy, đoàn dừng chân tại Bãi Nồm nhận ghế lều nghĩ ngơi, tự do tắm biển……..



Buổi trưa : Đoàn dùng cơm tại nhà dân với các món ăn mang đậm chất miền biển,sau đó quý khách 
nghỉ ngơi tại nhà hàng hoặc lên xe điện đưa Đoàn tham quan Điện Quan Âm của ngư dân Đảo, khám phá
các thắng cảnh nổi tiếng như : Bãi Chướng, Bãi Nhà Cũ, Cửa Lớn, Cửa Bé, Đảo Rùa……. tự do tham 
quan, tự tạo cho mình những bức ảnh đẹp lưu giữ vẻ đẹp của Đảo, Sau đó xe điện đưa quý khách đến 
cảng lên thuyền về lại đất liền. Xe đón quý khách về Nha Trang nhận lại phòng khách sạn nghĩ ngơi.
Buổi chiều : Đoàn tự do tham quan và thưởng thức các món ăn Đăc Sản tại Nha Trang, nghĩ đêm tại 
thành phố Nha Trang.( Chi phí ăn tối tự túc )

NGÀY 3     : LÀNG TRE NGỌC VIỆT – KDL TÀU NGẦM – HỒ CHÍ MINH
Sáng : Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, Sau đó tự do tham quan hoặc tắm biển......
Trưa : Qúy khách làm thủ tục trả phòng, dùng cơm trưa tại nhà hàng, tiếp tục lộ trình xe đưa quý khách 
tham quan Làng Tre Ngọc Việt là một trong những nơi trưng bày các sản phẩm từ Cây Tre, sau đó đoàn 
tham quan và tự do chụp nhựng bức ảnh tuyệt đẹp tại KDL Tàu Ngấm – là một điểm tham quan nổi tiếng 
mới đưa vào hoạt động vào cuối năm 2018, sau đó đoàn tham quan và mua sắm các món đặc sản của thành 
phố Nha Trang..... 
Chiều : Qúy khách dùng cơm tại nhà hàng, sau đó đoàn khởi hành ra ga Nha Trang đón chuyến tàu 
SNT1, SNT3, SNT5, SE21….. về Thành Phố Hồ Chí Minh, về đến Ga Sài Gòn lúc 03h45 – 06H30 sáng 
hôm sau kết thúc chuyến hành trình.

Giá trọn gói:  2.980.000 VND/ khách – Thứ 5 hàng tuần
CHI PHÍ BAO GỒM :                         
 Phương tiện vận chuyển:  Xe du lịch đời mới vận chuyển tham quan theo chương trình tại Nha Trang.
 Vé xe lửa ngồi mềm máy lạnh khứ hồi     : Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn
 Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao : phòng đầy đủ tiện nghị ( Nhà vệ sinh riêng, máy lạnh, ti vi....) 2 - 4 

khách/ phòng
 Ăn uống : 3 buổi sáng ( 1 tô + 1 ly ) và 05 buổi chính.( 1 buổi dùng cơm dân dã tại đảo Bình Ba và 4 

buổi dùng cơm tại nhà hàng địa phương cơm phần 5,6 món )
 Tàu (Cano) đi Đảo Bình Ba
 Xe điện tham quan Đảo, Ghế lều nghỉ ngơi tắm biển tại Đảo Bình Ba.
 Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
 Khách được bảo hiểm trọn tour với phí bồi thường cao nhất:10.000.000 Đ.  
 Quà tặng:  Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối
KHÔNG BAO GỒM :
 Ăn uống, điện thoại, giặt ủi, chi phí cá nhân, chi phí tắm nước ngọt
 Các trò chơi trên biển…,Ăn chiều ngày thứ hai, Vé Tắm Bùn Khoáng
 Phụ thu phòng đơn : 500.000đ/ 1 khách/ 1 phòng/ 2 đêm ( Nếu khách ở riêng 1 mình )
 Phụ thu giường nằm khoang 4 : 700.000đ/ khách/ khứ hồi,)
 Thuế VAT ( Nếu quý khách có nhu cầu xuất hoá đơn GTGT thì phụ thu 10% )
LƯU Ý :
 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên phải mua 1 vé
 Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi mua 75% vé tiêu chuẩn như người lớn nhưng ngủ ghép cha mẹ.
 Trẻ em dưới 5 tuổi ba mẹ tự lo, trẻ em thứ hai phải mua 75% vé.
 Khi đi quý khách nhớ mang theo CMND hay Passport, hành lý gọn nhẹ.                  
ĐIỀU KIỆN ĐẶT CỌC VÀ HUỶ VÉ : đặt vé trước ngày khởi hành ít nhất 7 ngày ( nếu đợt khởi 
hành không đủ số lượng qui định, quý khách được dời vào ngày khởi hành kế tiếp )

- Huỷ tour trước 7 ngày khởi hành mất 50% giá vé.
- Huỷ tour truoc 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


	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT MỚI
	Thời gian : 03 Ngày – 04 Đêm;
	Phương tiện: xe lửa

	ĐÊM 1 : TP HCM – NHA TRANG
	NGÀY 1 : NHÀ YẾN KHÁNH HOÀ - BÙN KHOÁNG
	
	Sáng ( 04h30 – 05h30 ) : Đoàn đến Ga Nha Trang, Xe đưa quý khách về nhà hàng làm vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sáng. Sau đó xe khởi hành tham khu du lịch Trung Tâm Bùn Khoáng Nha Trang. Tại đây quý khách có thể tắm khoáng để phụ hồi sức khoẻ với dịch vụ ôn tuyền thuỷ liệu pháp hoặc ngâm trong làn bùn ấm giúp đả thông kinh mạch, tẩy tế bào chết của da giúp da sáng bóng và săn chắc………. ( Hoặc quý khách có thể tự do tham quan và tắm biển tại bãi biển Trần Phú xinh đẹp )
	Buổi trưa : Xe đưa đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó về khách sạn nhận phòng nghĩ ngơi.
	Buổi trưa : Đoàn dùng cơm tại nhà dân với các món ăn mang đậm chất miền biển,sau đó quý khách nghỉ ngơi tại nhà hàng hoặc lên xe điện đưa Đoàn tham quan Điện Quan Âm của ngư dân Đảo, khám phá các thắng cảnh nổi tiếng như : Bãi Chướng, Bãi Nhà Cũ, Cửa Lớn, Cửa Bé, Đảo Rùa……. tự do tham quan, tự tạo cho mình những bức ảnh đẹp lưu giữ vẻ đẹp của Đảo, Sau đó xe điện đưa quý khách đến cảng lên thuyền về lại đất liền. Xe đón quý khách về Nha Trang nhận lại phòng khách sạn nghĩ ngơi.
	Buổi chiều : Đoàn tự do tham quan và thưởng thức các món ăn Đăc Sản tại Nha Trang, nghĩ đêm tại thành phố Nha Trang.( Chi phí ăn tối tự túc )
	NGÀY 3 : LÀNG TRE NGỌC VIỆT – KDL TÀU NGẦM – HỒ CHÍ MINH


