
Thời Gian: 3 ngày 3 đêm
Phương tiện: Xe  ô tô

Khởi hành: thứ 5 hàng tuần

🚖🚖🚖 Điểm Đón khách:
20h00: 567 Trường Chinh
20h20: Pandora Trường Chinh 
20h40: Đối Diện Nhi Đồng 1 - 419 Lý Thái Tổ

20h50: Nhà Văn Hoá Thanh Niên - 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1
21h10: Cây Xăng Comeco Ngã Tư Hành Xanh
21h30: Ngã 4 Thủ Đức
22h00: Ngã 4 Amata và dọc Quốc Lộ 1A

NGÀY1 TP. HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG
 20h00:  Xe và Hướng dẫn viên của MC TRAVEL đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành tham 

gia Tour Bình Ba Nha Trang. Đoàn làm quen và cùng giao lưu với các trò chơi vui 

nhộn trên xe có phần quà cho đội hoặc cá nhân xuất sắc. Đoàn dừng chân nghỉ ngơi thư

giãn tại Long Khánh, sau đó tiếp tục chặng đường, Quý khách nghỉ đêm trên xe đời 

mới sang trọng .
NGÀY 2 CAM RANH – ĐẢO TÔM HÙM BÌNH BA  – NHA TRANG

 06h30:  Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng, xe đưa đoàn đến Cảng Ba Ngòi. Quý khách 

lên thuyền khám phá Bình Ba. Sau hơn 1 giờ lênh đênh ngắm cảnh mặt trời mọc cũng 

như cảnh đẹp bình minh của Vịnh Cam Ranh, nghe thuyết minh về một trong những 



 08h00:  

 10h30:

 11h30:

 12h30:

 15h00:

 18h00:

địa điểm hoàn toàn mới lạ với du khách.

 Đoàn khởi hành  lên tàu để du ngoạn cảnh Đảo Bình Ba,  đưa quý khách đến những bãi

tắm hoang sơ nhất chưa có tên trên bản đồ du lịch khu vực miền Trung:  Bãi Bồ Đề  

một trong những nơi quý khách có thể ngâm mình trong làng nước trong xanh tuyệt 

đẹp. Bãi Nhà Cũ: là một trong những nơi du khách có thể lặn ngắm những rặng san hô 

tuyệt đẹp, bơi tung tăng với những đàn cá 7 màu tuyệt đẹp hoặc có thể bắt những con 

ốc đủ màu sắc. Bãi Me: Nơi quý khách sẽ được nhìn làng nước xanh trong vắt với 

nhiều san hô và cá mú đá.

 Khởi hành đến bè nuôi tôm hùm, Quý khách sẽ được tham quan về quy trình nuôi tôm 

từ lúc còn nhỏ cho tới lúc tôm trưởng thành hoàn toàn. Quý khách có thể mua những 

loại hải sản trực tiếp tại bè với giá ưu đãi về làm quà lưu niệm cho gia đình và bạn bè.

 Thuyền đưa đoàn đến Đảo Bình Ba dùng cơm trưa với thực đơn Hải Sản + Tôm Hùm,

quý khách nghỉ trưa tận hưởng cảm giác thư thái, gió biển trong lành.

Thực Đơn cơm trưa: Tôm Hùm Nướng, Sò Nướng, Cá Nướng, Cá Nhúng dấm + 

bún, cơm chiên dương châu, cháo hải sản, tráng miệng, trà đá.

 Đoàn tự do  khám phá  cảnh đẹp cũng như con người xứ đảo bằng xe Jeep hoặc xe máy

(phí thuê xe tự túc). Thưởng thức những đặc sản xứ đảo như: bánh căn, bún mực, tôm 

hùm nướng ... Tham quan  điện Quan Âm, hay len lỏi theo con đường nhỏ vào khu 

dân cư đến với Bải Nồm. Quý khách tha hồ  vui chơi tắm biển, ghi lại những khoảnh 

khắc đẹp nhất về  đá, biển, sóng, bờ cát .Tất cả sẻ làm cho quý khách lưu luyến khi tạm

biệt Bình Ba!

 Đoàn tạm biệt  Bình Ba về cảng Ba ngòi, xe đưa đoàn về  Nha Trang tự do tắm biển 

nghỉ ngơi thư giãn tại Bãi  Tiên bãi tắm quyến rũ của TP Biển Nha Trang.

 Đoàn khởi hành Tham quan Nhà Thờ Đá là một trong những nét kiến trúc độc đáo 

mang đậm phong cách Pháp.

 Quý khách dùng Buffet tại nhà hàng -  Đoàn khởi hành tham quan chợ đêm và quảng 

trường 1/4 -  Kết thúc chương trình tự do dạo phố biển  ngắm Nha Trang về đêm.



NGÀY 3 TẮM BIỂN BÃI DÀI - TẮM BÙN KHOÁNG - ĐẢO NGỌC VINPEARL
 07h00:

 11h30:

 12h30: 

Lựa chọn 1:

 18h00:

Lựa chọn 2:

 1  6h30:

 18h00: 

 19h00:

 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại Nhà Hàng, tiếp tục hành trình đoàn đến KDL Bãi Dài 

(khu du lịch Đông Danh đã bao gồm ghế dù cho khách) tắm biển và tự do thưởng 

thức hải sản.(chi phí hải sản tự túc).

 Đoàn dùng cơm trưa về khách sạn nghỉ ngơi

Thực đơn:  Cá Hấp Bánh Tráng - Tôm Đất Hấp - Mực chiên mắm - sườn non ram 

mặn - cải xanh xào tỏi - Lẫu Chua Cá Biển - Cơm Trắng - Tráng Miệng Trà Đá.

 Đoàn về khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều tự do tắm biển tại TP Nha Trang.

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  )

 Dùng cơm tối (chi phí tự túc)

 Đoàn lên xe Khởi hàng  đến KDL Vinpearl Land HDV làm thủ tục lấy vé để quý khách 

đến với KDL nổi tiếng 5 sao Quý khách tự do tham quan 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… (tự túc)

 Đoàn  tự do dùng cơm chiều  ( tự túc)



 21h30:  Đoàn xem trình diễn nhạc nước - công nghệ trình chiếu lazer Ánh Sáng  Âm Nhạc Số 1

Việt Nam.

 Quý khách tự  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 -  VƯỜN NHO PHAN RANG – SÀI GÒN
 06h30:

 07h00:

 09h50:

 11h00:

 19h30: 

 Quý khách Làm thủ tục trả phòng  sau đó đoàn khởi hành đi dùng điểm tâm tại nhà 

hàng, xe đưa đoàn tham quan và mua sắm đặc sản rồi khởi hành về TP.HCM.

 Tiếp tục hành trình đoàn tham quan Chùa Long Sơn cổ kính cổ kính tọa lạc dưới chân 

đồi Trại Thủy, chùa Long Sơn được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19 và trùng tu sửa 

chữa năm 1940, là một trong những ngôi chùa cổ kính trên địa bàn thành phố Nha 

Trang. Du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng bức tượng Kim Thân Phật Tổ cao 

24m ngự trên đỉnh đồi.

 Trên đường về đoàn ghé Tham Quan  Vườn Nho  tại Phan Rang quý khách chụp hình 

vui chơi và mua sắm đặc sản Phan Rang: Nho, Mật Nho, Tỏi,.. tại Ninh Thuận.

  Đoàn dùng cơm trưa tại KDL Cá Ná hoặc biển Mũi Né. Sau đó tiếp tục về TP.HCM, 

đoàn tham quan cơ sở sản xuất nước mắm Phan Thiết, vườn cây Thanh Long.

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

rau  xào tỏi, cơm trắng, trà đá, tráng miệng.

 Xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu, kết thúc chuyến tham quan, HDV chia tay và hẹn 

gặp lại quý khách Trên Mọi Nẻo Đường Cùng Du Lich MCTRAVEL.
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH AN KHANG, THỊNH VƯỢNG

BẢNG GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VNĐ/KHÁCH)

KHÁCH SẠN
GIÁ TOUR PHỤ THU

NGƯỜI LỚN TRẺ EM (75%)
(2015 - 2011)

PHÒNG ĐÔI GIƯỜNG NẰM 

2 SAO 1.590.000 1.190.000 200.000 100.000
TRẺ EM NGỦ CHUNG VỚI NGƯỜI LỚN ĐI CÙNG

  GIÁ TOUR BAO GỒM
VẬN CHUYỂN  Xe DL đời mới , máy lạnh, hệ thống âm thanh wifi, tài xế ân cần, lịch sự
KHÁCH SẠN:   Tiêu chuẩn 2, 4 khách 1 phòng,  Tiện nghi: máy lạnh, thang máy, tivi, nước nóng, 



Thanh hải 2: 2*
Minh Thành: 2* 
Blusea: 2*

Phòng 2 khách phụ thu 200.000đ/2 đêm
Quý khách đăng ký  khách sạn 3*, 4* liên hệ để được tư vấn chi tiết

ĂN UỐNG:   03 bữa ăn sáng tại nhà hàng gồm: 1 phần ăn như: bún, phở, bún chả cá, ..., 1 phần 

nước uống: sữa đậu nành, cà phê sữa, nước ngọt ly. 

 04 bữa ăn chính: Thực đơn  hải sản phong phú: 100.000 đồng/phần.  1 bữa đặc sản 

tôm hùm  250.000đ/phần, 1 buổi buffer tại Nha Trang
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  :  Quý khách được bao vé cổng, tàu tham quan đảo Bình Ba
QUÀ TẶNG:     Quà lưu niệm trên xe của công ty tặng cho từng du khách, phần thưởng trò chơi.

 Nón DL.

 Khăn lạnh, nước suối chai 01 chai 500 ml/1 ngày.
  GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

VAT Chưa bao gồm VAT 10%

Trẻ em sinh từ 2009 trở lên tính như người lớn

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

như người lớn.

Trẻ em từ 2014- 2010: tính 75% giá vé ngủ chung với bố mẹ
CHI PHÍ 
KHÁC

 Tip HD và Tài Xế (Không bắt buộc)

 Vé tắm bùn khoáng - KDL Vinpearlland

 
 Chi phí điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí khác

 Lưu ý : 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.


