
 

 

 

 

Thời Gian: 3 ngày 3 đêm 

Phương tiện: Xe  ô tô 

NGÀY1 TPHCM – BÌNH THUẬN – KHÁNH HÒA 

 20h00  Xe và Hướng dẫn viên của MC TRAVEL đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi NHA 

TRANG.  Xe đưa quý khách di chuyển theo đường Cao tốc dầu giây Long Thành hiện đại 

nhất Việt Nam.  Trên đường đi quý khách tham gia chương trình game trên xe như: Bà 

Ba Bà Bảy, Lễ hội trái cây,..Tiếp chương trình quý khách nghỉ đêm trên xe 

NGÀY 2 NHA TRANG BIỂN BÃI DÀI   

 06h30 

 

 

11h30 

 15h30:   

 

 

 

 

 18h30 

 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại cam ranh sau đó  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.  

 Quý khách dùng cơm tại nhà hàng, sau đó nhận phòng tại khách sạn 4 sao. 

 Đoàn khởi hành tham quan chùa Long Sơn hay gọi chùa Phật Trắng nằm trên núi 

trại Thủy, nơi đây được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, sau đó tu sửa vào năm 1940. Đến 

với ngôi chùa này các bạn sẽ được ngắm nhìn bức tượng Kim Thân Phật cao 24m. 

 Tiếp tục tham quan Nhà Yến, tìm hiểu và khám phá về làng nghề khai thác Yến Sào - đây 

là đặc sản của đất Khánh Hòa 

 Quý khách dùng bữa tối Buffer Nướng Hải sản tại Nha Trang 



 

 

 

NGÀY 3 DU NGOẠN ĐẢO- KDL CON SẺ TRE - KHÁM PHÁ KHU VUI CHƠI 

GIẢI TRÍ 5 SAO VINPEARL LAND 

 06h30: 

 

07h30: 

 

 

 

 

 09h30: 

 

 11h30: 

 13h30  

 

 

 

 

 

 

 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại Nhà Hàng, tiếp tục hành trình trong ngày Đoàn tham quan 

Vịnh Biển Nha Trang 1 trong 29 Vịnh biển đẹp của Thế giới. 

 Đoàn di chuyển ra cảng Nha Trang quý khách lên tàu ngắm nhìn toàn cảnh đẹp của Vịnh 

biển Nha Trang, điểm dừng chân của Đoàn là nơi có Rạng San Hô đẹp của Vịnh Nha 

Trang. Tại Hòn Một quý khách tự do tắm biển và ngắm San hô. Ngoài ra quý khách còn 

tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như: moto nước, dù bay, phao chuối ….(chi phí tự 

túc). 

 Đoàn di chuyển về lại KDL Hòn Con Sẻ Tre đoàn nhận ghế dù ngồi nghỉ ngơi, tự do vui 

chơi chụp hình hoặc tắm biển tại KDL 

 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng trên đảo Hòn Con Sẻ Tre.  

  Quý khách nào vào Vinpearl  tàu sẽ đưa quý khách vào cảng vinpearl để đến với đảo 

Hòn Tre nổi tiếng với KDL Vinpearl Land. 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). - Vé Vinpearl 

Land tự túc. 

 Các trò chơi cho trẻ em. 

 Tàu siêu tốc, tàu lượn, cướp biển, đua xe đạp, đu quay dây văng, xiếc thú, 



 

 

 

 18h30 

 Công viên nước, sân khấu nhạc nước , xiếc cá heo  

 Đoàn tự do dùng cơm tối tại KDL Vinpearl Land 

 

Trường hợp Khách không đi Vinpearl Land thì về nghỉ ngơi tại khách sạn và ăn tối tự do, 

khám phá chương trình về đêm tại Thành phố Nha Trang 

NGÀY 4: NHA TRANG - VƯỜN NHO NINH THUẬN - TP HCM  

 06h30 

 

 

 10h00 

 12h00: 

 

 

 19h30: 

 Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng . Làm thủ tục trả phòngĐoàn khởi hành về 

lại TPHCM, trên đường về Quý khách dừng chân mua sắm đặc sản địa phương làm quà 

tặng cho người thân.  

 Đoàn dừng chân thưởng thức rượu nho và đặc sản về nho miễn phí 

 Quý khách dùng bữa trưa tại KDL Cà Ná hoặc resort Malina 3 sao tại Mũi Né. Sau đó 

tiếp tục về HCM đoàn tham quan cơ sở sản xuất nước mắm Phan Thiết vườn cây 

Thanh Long,  

 Đoàn về  đến TPHCM  HDV Du Lịch MC TRAVEL chia tay  và hẹn gặp lại Quý 

Khách trên những chặng tour mới cùng với DL MC RAVEL  

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH AN KHANG, THỊNH VƯỢNG 

 

BẢNG GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VNĐ/KHÁCH) 

KHÁCH SẠN 

GIÁ TOUR PHỤ THU 

NGƯỜI LỚN 

(10T tính như 

nglon) 

TRẺ EM 

(2015 đến 

2011) 

GIƯỜNG 

NẰM 

NGOẠI QUỐC 

4 SAO 1.790.000 1.170.000 100.000đ/k/đ 200 000đ/k 

TRẺ EM NGỦ CHUNG VỚI NGƯỜI LỚN ĐI CÙNG 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
VẬN CHUYỂN  Xe du lịch  đời mới máy lạnh, tivi, ghế bật, phục vụ đoàn suốt tuyến tham quan. 
KHÁCH SẠN:  

 

 Tiêu chuẩn  4 sao, đầy đủ tiện nghi có hồ bơi vô cực 



 

 

ĂN UỐNG:   3 Ăn Sáng: 1 buổi ăn sáng: gồm một phần ăn như: phở bò, hũ tiếu, bún bò, bánh mỹ 

óp la, bún chả cá và một phần nước uống như: Cà phê đá, cà phê sữa, nước ngọt ly, 

sữa đậu nànhvà 2 buổi Buffer tại Khách sạn 

 4 Ăn Chính: Thực đơn hải sản và đặc sản địa phương  trong đó có 1 buổi Bufer 

nướng hải sản 

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:  Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương trình,  

 Tàu Tham quan Đảo Nha Trang 

QUÀ TẶNG:    Nón du lịch. quà trò chơi trên xe, quà trò chơi gala dinner, sổ xố trúng thưởng. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

VAT  Chưa bao gồm VAT 10% 
CHI PHÍ 

KHÁC 

 Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar… 

 Chi phí ăn uống hải sản ngồi chương trình. 

  Tắm bùn tắm khoáng, KDL Vinpearl các điểm tham quan khác - bãi tranh/con sẻ tre 

 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. 

 


