
Kính gửi quý Du Khách  

Chương trình tham quan du lịch “Tour Bình Tiên – Nha Trang” của công ty du lịch MC Travel. 

TOUR BÌNH TIÊN – NHA TRANG 
Thời gian: 3 ngày – 3 đêm 

Lưu Trú: Khách Sạn 4Sao Trung Tâm Nha Trang 

Phương tiện : Đi và về bằng xe ghế (tùy vào số lượng Đoàn tương ứng xe) 

 

NGÀY1:  TPHCM  – CAM RANH - NGHĨ ĐÊM TRÊN XE 

20h00: Xe và Hướng dẫn viên của MC TRAVEL đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành tham gia Tour Bình 

Tiên - Nha Trang - Tắm Biển Bãi Dài 3N3Đ. Đoàn làm quen và cùng giao lưu với các trò chơi vui nhộn: Bà Ba 

Bà Bảy, Lễ Hội Âm Thực, Vặt Lá Tìm Sâu. 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 ghế ngã. 

NGÀY 2:  BÌNH TIÊN - CHÙA LONG SƠN - BUFFET NƯỚNG HẢI SẢN 

Sáng: Đoàn đến khu vực Cam Ranh, xe đưa đoàn chinh phục cung đường ven biển tuyệt đẹp đến với Bình 

Hưng, ngoại cảnh bãi Bình Tiên. 

06h00: Đoàn lên tàu di chuyển qua đảo bình hưng dùng bữa sáng bên đảo 

08h30: Đoàn lên tàu tắm biển và lặn ngắm san hô  

- Quý khách tắm biển tại Bãi Cây Me với những làn nước xanh trong queo, quý khách thỏa thích tắm biển tại đây. 

- Tàu đưa quý khách lặn ngắm san tại Bãi Hòn Sam hoặc Bãi Lớn với những san hô nhiều màu sắc và thấy những 

đàn cá bơi lội tung tăng dưới đáy biển. 

 



11h00: Đoàn dùng cơm trưa Hải Sản Tôm Hùm  

1.Tôm hùm ( mỗi người 1/2 con ) 

2.Cơm chiên 

3.Cháo hải sản 

4.Ốc biển 

5.Hàu Nướng Mở Hành 

6.Sò lụa hấp thái 

7.Lẫu tả bín lù 

8.Trái cây, Trà Đá 

Sau ăn trưa xong đoàn tự do tham quan những điểm hot tại Bình Hưng như 

+ Cầu 7 màu An Hill với tầm nhìn xa xa ra biển rất đẹp, chụp hình với cây cầu 7 sắc cầu vồng ven biển, chiếc 

xích đu tình yêu… 

+ Bãi Đá Trứng đây là một bãi đá tự nhiên với những viên đá tròn to lớn như trứng Khủng Long. Quý khách thỏa 

thích chụp hình tại đây để lưu lại những khoảng khắc đẹp của chuyến đi. 

 

13h15: Đoàn lên tàu về lại đất liền, xe đưa đoàn về Khách Sạn đẳng cấp 4* tại thành phố Nha Trang nhận 

phòng, nghỉ ngơi. 

16h00: Các HDV của MC Travel sẽ đưa quý khách đến thăm quan Nhà Thờ Đá là một trong những nét kiến trúc 

độc đáo mang đậm phong cách Pháp. 

Tiếp tục chương trình Tour  Bình Tiên Nha Trang  – du khách tiến hành tham quan Nhà Yến, tìm hiểu và khám 

phá về làng nghề khai thác Yến Sào ở ngoài đảo – đây là đặc sản của đất Khánh Hòa. 

18h30: Quý Khách dùng bữa tối Buffet Nướng Hải Sản tại Nha Trang 

 

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

07h00: Đoàn dùng Buffet sáng tại khách sạn 

http://mctravel.vn/tour-nha-trang-4-dao.html


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) 

  

11h30: 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.  

12h30: Đoàn về khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều tự do tắm biển tại TP Nha Trang. 

Chiều: Có 2 lựa chọn cho quý khách. 

Lựa chọn 1: Tắm Bùn Khoáng 

14h50: Đoàn khởi hành đi Tắm Bùn Khoáng phục hồi 

sức khỏe và tô đẹp thêm cho làn Da xinh tươi, Ôn 

Tuyền thủy liệu pháp sẽ giúp quý khách giải tỏa ách tắc 

của các mạnh máu. (Chi Phí Tự Túc) 

18h00: Đoàn tự do khám phá đặc sản tại thành phố 

biển Nha Trang như , Nem Nướng Ninh Hoà, Bún 

Sứa hoặc có thể thưởng thức hải sản ngay bờ kè.... 

 

Lựa Chọn 2: Tham Quan Vinpearl Land 

15h30 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... (Chi Phí Tự Túc) 

18h00 Đoàn  tự do dùng cơm chiều tại Nhà Hàng 5 Sao Vinpearl ( tự túc) 

19h00 Đoàn xem Trình Diễn Nhạc Nước - và Tata Show với công nghệ trình chiếu lazer Ánh Sáng  Âm Nhạc 

Số 1 Việt Nam. 



21h30 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 NINH THUẬN - TPHCM 

06h30: Quý khách dùng điểm tâm  tại nhà hàng, làm thủ tục trả phòng, dùng bữa sáng tại Nhà Hàng sau đó di 

chuyển về lại TPHCM 

09h30: 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. 

11h00: Đoàn dùng cơm trưa tại KDL Cá Ná .Sau đó tiếp tục về TP.HCM, đoàn tham quan cơ sở sản xuất nước 

mắm Phan Thiết, vườn cây Thanh Long. 

19h30:  Xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu, kết thúc chuyến tham quan Tour Bình Hưng Nha Trang Bãi 

Dài 3N3D  2022, HDV chia tay và hẹn gặp lại quý khách Trên Mọi Nẻo Đường Cùng Du Lịch MC TRAVEL. 

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. 

 

TIÊU CHUẨN PHUC VỤ 

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN: Đa dạng về chủng loại với hệ thống xe ngoại nhập hiện đại (Universe - 

Thaco - Ford Transit) 16 - 29 - 45 chổ bố trí phù hợp theo số lượng khách đăng ký (sau khi phân bổ xe 45 chỗ, còn 

lại sẽ sắp xếp cho xe Thaco 29 chỗ hoặc xe Ford 16 chỗ). 

 Nội thất xe hiện đại, tiêu chuẩn phục vụ du lịch. 

 Dàn âm thanh chuyên nghiệp, màn hình Tivi LCD. 

 Tài xế kinh nghiệm, thông thạo tuyến điểm, vui vẻ, lịch sự. 

 Xe máy một buổi trên hòn Củ Tron. 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG: Theo chương trình tour, phong phú về khẩu vị - phù hợp vùng miền gồm: 

 03 bữa phụ: 01 bữa set menu + Cà phê, nước ngọt, 02 bữa Buffet tại Khách Sạn 

 2 bữa chính: thực đơn 5 món 

 01 bữa TIỆC BBQ HẢI SẢN tại Bình Tiên 

 01 Bữa Buffet Nướng hải sản tại Nha Trang 

KHÁCH SẠN: Lưu trú khách sạn 4 Sao đầy đủ tiện nghi theo xếp hạng của tổng cục Du Lịch Việt 

Nam, tiêu chuẩn 2, 3 khách / phòng 

STT KHÁCH SẠN NGƯỜI LỚN TRE EM 

Từ 5 đến 10 tuổi 

1          4 sao 1.990.000đ/khách   

(xe ghế) 

1.490.00đ/khach 

http://mctravel.vn/tour-nha-trang-4-dao.html


THAM QUAN: Lịch trình tour có thể thay đổi thứ tự do các nguyên nhân khách quan như: thời tiết, giao 

thông… nhưng vẫn đảm bảo đúng theo chương trình 

Tàu Tham quan Đảo Bình Tiên 

Vé Cổng KDL và Ghế Ngồi tại Bãi Dài 

HƯỚNG DẪN VIÊN: nghiệp vụ giỏi, thông thạo kiến thức tuyến điểm, thuyết minh, vui vẻ, nhiệt tình, chu 

đáo... chăm lo cho đoàn. 

BẢO HIỂM Y TẾ: Bảo hiểm du lịch theo quy định bảo hiểm trách nhiệm Việt Nam, mức bồi thường tối đa 

30.000.000đ/trường hợp 

Hộp thuốc y tế: các loại thuốc phổ thông (Paracetamol, thuốc say xe Dimenhydrinat 50mg, oxy già, dầu xanh, 

băng cá nhân, gạt y tế). 

QUÀ TẶNG: 

 Nón du lịch : 1 nón / khách. 

 Nước uống: 500ml/ ngày. 

 Khăn lạnh : 1 khăn/ ngày. 

 Quà trên xe: được tặng các phần quà bất ngờ khi tham gia các trò chơi trên xe cùng HDV. 

KHÔNG BAO GỒM: 

 Thuế VAT 10% 

 Chi phí ăn uống ngoài chương trình, dịch vụ giặt ủi, mua sắm, chụp ảnh... 

 Chi Phí tắm nước ngọt 

 Vé Tham Quan VinWonder  

 Vé tắm Bùn khoáng 

 Xe Điện và vé Tham tại Bình hưng 

 Tips HDV & Bác Tài 

TIÊU CHUẨN TRẺ EM: 

 Bé 10 tuổi trở lên tính 1 vé du lịch 

 Bé từ 5 - 10 tuổi, tính 75% vé du lịch, tiêu chuẩn gồm 1 ghế ngồi trên xe + 1 suất ăn và ngủ ghép với cha 

mẹ. 

 Bé dưới 5 tuổi miễn phí vé du lịch, gia đình tự lo, tuy nhiên 2 người lớn chỉ được kèm thêm 1 trẻ em, nếu 

trẻ em đi kèm nhiều hơn thì tính từ bé thứ 2 phải mua 75% vé du lịch để đảm bảo chất lượng dịch vụ. 

GHI CHÚ: 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng điểm tham quan chương trình vẫn không thay đổi. 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour không 

báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’ 



 Quý khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ. 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy khai 

sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/Passport 

 Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai hải 

quan và visa khi đi tour. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc mắc, khiếu nại sẽ 

dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. 

 Không hoàn lại tiền nếu khách không đi tham quan theo chương trình. 

Du lịch Mc Travels sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong các trường hợp bất khả kháng: 

Xảy ra thiên tai, bão lụt, hạn hán, động đất và các nguyên nhân khác không tác động được… 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: (KHÔNG ÁP DỤNG HỦY TOUR NGÀY LỄ TẾT) 

 Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau : 

 Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé . 

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

 Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

 Nếu quý khách huỷ trong vòng 03 ngày kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 


