
 

 

Chương trình tham quan du lịch Tết Nguyên Đán 2021 

 

TRẢI NGHIỆM VỚI KHU DU LỊCH ĐẲNG CẤP 

QUỐC TẾ 

 
 Thời gian: 3 ngày 3 đêm 

 Phương tiện: Xe ghế ngồi 

 Khởi Hành: Tối Mùng 2, 3, 4, 5 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:  

ĐÊM 1:  TP. HỒ CHÍ MINH – KDL BÃI DÀI      (Nghỉ 

đêm trên xe) 

 

20h30: Xe và HDV 168 Travelđón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Nha Trang. 

 Địa điểm đón khách: 

 Nhà Văn Hóa Thanh Niên – Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  

 Cây Xăng Comeco – Ngã 4 Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh  

 Công An Quận 9 – Ngã 4 Thủ Thức, TP Hồ Chí Minh 

 Ngã 4 Amata – Biên Hòa – Đồng Nai 

Quý khách nghỉ đêm trên xe.  

 

NGÀY 01: KDL BÃI DÀI – TP NHA TRANG    (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 

 

6h00:  Đên Cam Ranh quý khách dùng điểm tâm sáng tại Nhà hàng.  

https://sites.google.com/site/tourdulichsieukhuyenmai/dhiem-don-khach-le-cua-cong-ty-intour


 

 

 

7h00: Xe đưa đoàn tham quan nghĩ ngơi tắm biển tại khu du lịch Bãi Dài – một trong ba bãi 

tắm dẹp tại Nha Trang – Khánh Hòa – Quý khách tham gia các hoạt động vui chơi 

tại bãi biển – thưởng thức hải sãn tươi sống với giá cả phải chăng (chi phí tự túc). 

10h00: Đoàn di chuyển về TP Nha Trang để dùng bữa trưa tại Nhà hàng. 

Sau bữa trưa, Quý khách về Khách sạn – nhận phòng và tự do nghỉ ngơi. 

14h00: Đoàn khởi hành tham quan Trung Tâm Yến Sào – tại đây, quý khách tìm hiểu về 

quy trình dẫn dụ Chim Yến, xem mô hình nuôi chim yến và thưởng thức trà yến 

miễn phí.  

Sau đó, Đoàn ghé trung tâm bùn khoáng Tháp Bà Nha Trang – trải nghiệm với 

dịch vụ  “ Ôn Tuyền Thủy Liệu Pháp “ giúp quý khách hồi phục sức khỏe sau 

một chuyên hành trình dài. (chi phí tự túc) 

18h00: Quý khách dùng cơm tối tại Nhà hàng sau đó tự do khám phá thành phố biển về 

đêm. 

Đoàn nghỉ đêm tại Nha Trang. 

 

NGÀY 02: KDL HÒN TẰM – CHÙA LONG SƠN     (Ăn Sáng, 

Trưa) 

 

7h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại Nhà hàng. Sau đó, Xe và HDV sẽ đưa quý khách đến 

Cảng Cầu Đá để di chuyển qua Khu Du Lịch Hòn Tằm – Resort 4 cao cấp, một 

trong những bãi tắm cát trắng nhân tạo đẹp nhất Việt Nam. 

Đến Hòn Tằm, Quý khách nhận ghế dù tắm biển, tự do thả mình vào làn nước 

biển trong xanh. 

 Sử dụng hồ bơi rộng 2,400 m2 với phao bơi có sẵn, hướng Vịnh Nha 

Trang 

 Tham gia các trò chơi dưới nước: Chèo thuyền thúng, thuyền Kayak, bóng 

đá và bóng chuyền bãi biển. 

 Thỏa sức với các trò chơi Floating Park 

 Tham quan khu nhà cổ và làng nghề truyền thống Việt Nam. 

11h30: Đoàn Thưởng thức Buffet trưa với các món ăn mang đậm hương vị truyền thống 

của Việt Nam và hải sản nướng phong phú tại Nhà hàng Ocean View. (Lưu ý: 

buffet từ 11h30 – 13h30) 

Sau bữa trưa, Quý khách tự do nghỉ ngơi, thư giản tại Resort. 

14h00: Quý khách xuống tàu trở về đất liền.  

Về đến đất liền đoàn di chuyển đi tham quan Chùa Long Sơn – một Ngôi chùa 

được xây dựng lần đầu vào khoảng năm 1886. Ngôi chùa này không chỉ nổi tiếng 



 

 

về sự cổ kính và kiến trúc mà còn nổi tiếng về truyền thống đấu tranh cho nền dân 

chủ của Việt Nam.  

Sau đó đoàn về lại Khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi tối: Quý khách tự do khám phá ẩm thực Nha Trang về đêm như: Nem nướng Ninh 

Hòa, Hải sản tươi sống, … (Tực túc ăn tối). 

Đoàn nghỉ đêm tại Nha Trang. 

 

NGÀY 03: TP NHA TRANG – TP HỒ CHÍ MINH     Ăn sáng, trưa) 

 

7h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, sau đó làm thủ tục trả phòng Khách 

sạn. và Khởi hành về thành phố Hồ Chí Minh. 

11h00:Ăn Trưa Tại Nhà Hàng Cà Ná Quán. Trên đường về quý khách ghé Mua Đặc 

Sản như: Nho, Tỏi Nước Mắm… 

Dự kiến khoảng 19h00: Quý khách về đến TP.HCM kết thúc chương trình tham quan. 

HDV DL Phong Cách Việt Chia tay và hẹn gặp lại Quý khách! 

 

BẢNG GIÁ TOUR:  

LƯU TRÚ GIÁ TOUR (vnd/khách) PHƯƠNG TIỆN 

KHÁCH SẠN 4* 2,990,000 XE GHẾ NGỒI 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

o Xe du lịch đời mới máy lạnh phục vụ tham quan theo chương trình tour 

o Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao: Imperial Nha Trang (hoặc tương đương) (2-4 

khách/phòng, ngày Tết số lượng phòng  hạn chế và khách đông, Quý Khách vui 

lòng đăng kí sớm để được ưu tiên xếp phòng đúng yêu cầu trước ). 

o Ăn uống theo chương trình: 

 3 bữa sáng (1 tô/1 ly) 

 03 bữa chính set menu theo ẩm thực địa phương + 01 bữa buffet trưa cao 

cấp tại Hòn Tằm 

o Vé tham quan Hòn Tằm. 

o Phí cổng tham quan tại các tuyến điểm theo chương trình tour. 

o Khăn lạnh, nước suối 

o Nón du lịch 

o Bảo hiểm du lịch: 10.000.000đ/trường hợp của bảo hiểm du lịch Bảo Minh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

o Chi phí tham quan ngoài chương trình và các chi phí cá nhân khác 

http://phongcachviettravel.com.vn/


 

 

o Ghế dù tắm nước ngọt tại Bãi Dài….. 

o Vé Tắm Bùn khoáng Tháp Bà. 

o Các khoản phụ thu. 

o Thuế VAT. 

o Tiền tip cho HDV và tài xế 

GIÁ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM 

o Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: mua 100% giá tour người lớn 

o Trẻ em từ 06 – 09 tuổi mua 75% giá tour (Tiêu chuẩn: 01 ghế ngồi trên xe, suất 

ăn, vé tham quan, không có suất ngủ - bé ngủ chung người lớn) 

o Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Hai người lớn 

được kèm 01 trẻ em từ 05 tuổi trở xuống, trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 75% giá 

vé. 

QUY ĐỊNH HỦY VÉ 

o Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua chịu chi phí: 30% giá vé . 

o Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày chịu chi phí 50% giá vé. 

o Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 05 ngày chịu chí phí 70% giá vé. 

o Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá 

vé. 

o Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 
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