
 

 

Kính gửi: Quý Khách Hàng! 

TOUR HOT !!! 

NHA TRANG - DỐC LẾT 
“VINWONDER - ỐC ĐẢO ROBINSON” 

 Thời gian     :  03 Ngày 03 Đêm 

 Phương tiện :  Xe giường nằm cao cấp 

 Khởi hành    :  Chủ Nhật & Thứ 5 Hàng Tuần  

 Mã tour        :  SGS/GN-30301NT-RBS 

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TOUR: 

 Tour trọn gói từ A » Z, 100% không phụ thu bất cứ khoản nào 

 Xe Giường Nằm cao cấp, êm ái và sang trọng 

 Khởi hành liên tục Chủ Nhật và Thứ 5 Hàng tuần 

 Lưu trú tại khách sạn 3 sao » 4 sao » 5 sao gần biển, trung tâm Nha Trang  

 Thưởng thức Buffet sáng tự chọn tại khách sạn với các món Á - Âu 

 Thưởng thức các Món ăn ngon thay đổi thường xuyên theo từng bữa. 

 Thưởng thức ngay tiệc liên hoan với Buffet BBQ Hải sản tươi ngon với hơn 

100 món Á – Âu, tặng kèm theo mỗi hành khách một phần đồ uống miễn phí. 

 Tham gia chương trình Bar trên biển đặc sắc, ấn tượng khó phai 

 Tắm biển Dốc Lết, Một trong những bãi biển xinh đẹp nhất Nha Trang 

 Tự do lựa chọn điểm đến “Khám phá du ngoạn Đảo Robinson cực hót, trải 

nghiệm đầy thú vị, hoặc là Khám phá Thế giới giải trí Vinwonder” 

 

ĐÊM 01: TPHCM - NHA TRANG                            [NGHỈ ĐÊM TRÊN XE] 

21h00:  Xe và HDV Saigon Star Travel đón Quý khách tại điểm hẹn, điểm danh đoàn. 

21h30:  Đoàn khởi hành đi Nha Trang trên chuyến xe giường nằm êm ái và sang trọng. 

Quý khách cùng giao lưu và nghỉ đêm trên xe,... Dọc đường đoàn dừng nghỉ 

ngơi vệ sinh cá nhân và ăn khuya tự túc tại trạm dừng chân. Sau đó tiếp tục 

hành trình đến với Tp Biển Nha Trang. 

NGÀY 01: NHA TRANG - DỐC LẾT - TẮM BIỂN                 [Ăn S, Tr, C] 

Sáng:  Quý khách đến Nha Trang, xe đưa đoàn vào Nhà hàng vệ sinh cá nhân và dùng 

điểm tâm sáng.  

07h30: Xe đưa đoàn di chuyển đến KDL Biển Dốc Lết, đoàn nhận khu vực ghế ngồi, 

nghỉ ngơi tắm biển và tự túc thưởng thức hải sản,... 

12h00: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, đoàn nghỉ ngơi thư giãn, sau đó xe đưa Quý 

khách về khách sạn trung tâm nhận phòng nghỉ ngơi. 

Chiều: Xe đưa đoàn đi tham quan: 

 Chùa Long Sơn Tự: Một trong 20 ngôi chùa lớn tại Thành phố Nha 



 

 

Trang. Quý khách chiêm ngưỡng bức tượng Kim Thân Phật Tổ cao 24m ngự 

trên đồi Trại Thủy được xây đựng năm 1963. 

 Nhà Thờ Đá [Nhà Thờ Núi Đá] 

 Tắm bùn khoàng [Tự túc]: Quý khách nào có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thì 

tập trung xe đưa đoàn đi tắm bùn khoáng nóng, ngâm mình trị bệnh “Ôn 

Tuyền Thủy Liệu Pháp”,... 

18h00: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, sau đó Quý khách tự do vui chơi, tản bộ khám 

phá Nha Trang về đêm, hay cùng nhau thưởng thức ly Caffe nơi phố biển,… 

Tối:     Đoàn nghỉ đêm tại Nha Trang. 

NGÀY 02: NHA TRANG - VINPEARL - ĐẢO ROBINSON     [Ăn S, Tr, C] 

Sáng:  Quý khách có thể thức dậy sớm tản bộ hít thở không khí trong lành từ biển cả. 

07h30: Dùng điểm tâm sáng Buffet tự chọn tại khách sạn, sau đó Quý khách lựa chọn 

một trong hai chương trình tham quan sau: 

 LỰA CHỌN 1: KHÁM PHÁ ỐC ĐẢO ROBINSON 

08h30: Xe đưa đoàn xuống cảng cầu đá bắt đầu hành trình “Du Ngoạn Đảo”. Trải 

Nghiệm Tuyệt Đỉnh Tour Sống Ảo Độc Lạ. Hoài niệm về Tour 4 Đảo một 

thời, "Ốc Đảo Robinson Một Ngày Không Thể Quên". Quý khách ngồi tàu 

du ngoạn đảo. Trên Tàu trang bị Loa Hát Karaoke, tàu di chuyển chậm để 

ngắm Vịnh. Ngoài ra, du khách còn được ngắm Vịnh Nha Trang trên đường ra 

Ốc Đảo Robinson: [Hòn Miễu, Bãi Mini, Bãi Sỏi, Bãi Tranh, Làng Chài]. 

09h30: Trải nghiệm trọn vẹn tại ĐẢO ROBINSON 

 Ngắm San Hô [Tại Ốc Đảo Robinson] 

 Tắm Biển, Ghế Lều, Tắm nước ngọt 

 Thi đua thuyền Kayak 

 Tiệc Rượu Nổi vui nhộn 

 Sổ Xố, Đố Vui nhận quà 

 Văn Nghệ đờn ca sáo thổi dân dã 

 Mini Game vận động Biển vui nhộn 

 Chụp ảnh: SUP, Mini Katamaran, Nấc thang lên thiêng đường... 

12h00: Dùng cơm trưa với các món ăn mang đậm hương vị của biển Đảo Robinson.  

16h00: Kết thúc chuyến du ngoạn và trở về đất liền, về phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

 LỰA CHỌN 2: KHÁM PHÁ VIN-WONDER [Phụ phí: 600.000đ] 

08h00: Xe đưa đoàn ra cảng, Hướng Dẫn Viên sẽ làm thủ tục cho đoàn khởi hành bằng 

Cano hoặc Phà đến Đảo Hòn Tre - “mảnh đất” nổi tiếng với Đảo Ngọc 

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],... 

 Các trò chơi cho trẻ em. 

 Các trò chơi, cảm giác mạnh.. 

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

 Công viên nước, Công viên nhạc nước,...  

12h00: Đoàn dùng cơm trưa trong nhà hàng  tại Vinpearl. 

Chiều: Tiếp tục tham quan khám phá Thế giới giải trí Vin-Wonder. 



 

 

18h00: Đoàn về lại đất liền nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Tối:    Quý khách dùng bữa liên hoan với tiệc Buffet BBQ hấp dẫn bởi hơn 100 món 

ăn tươi ngon phục vụ Á-Âu. Kèm theo đó là mỗi hành khách sẽ được tặng kèm 

01 phần đồ uống miễn phí. Kết thúc chương trình, Quý khách trở về phòng 

nghỉ ngơi, tự do sinh hoạt, tự do khám phá phố biển Nha Trang về đêm. 

NGÀY 03: NHA TRANG – CHỢ ĐẦM – TPHCM               [Ăn Sáng, Trưa] 

Sáng:  Quý khách làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm sáng với Buffet tại nhà hàng. 

08h00: Quý khách khởi hành tham quan mua sắm: 

 Trung tâm Chợ Đầm Nha Trang. 

 Trung tâm Yến Sào Nha Trang 

09h00: Đoàn khởi hành về lại TpHCM, trên đường về ghé Vườn Nho Phan Rang – 

Cơ sở nho tươi, rượu nho & tỏi Phan Rang,... 

Trưa: Đoàn dừng chân ăn trưa tại khu vực Bình Thuận / Mũi Né. Ngoài ra đoàn còn 

ghé mua sắm đặc sản nổi tiếng phan thiết như: Nước mắm Phan Thiết, Trái cây 

Thanh Long,... 

Tối:     Đoàn về đến điểm đón ban đầu, kết thúc Tour Nha Trang, chia tay và hẹn gặp 

lại Quý khách Trên Mọi Nẻo Đường của Saigon Star Travel. 
 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR [VNĐ/KHÁCH] 
TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR KHÁCH SẠN 

3 Sao 2.970.000đ Boss, Oriental,... 

4 Sao 3.270.000đ Volga, Libr,... 

5 Sao 3.990.000đ Mường Thanh,... 

 
TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vận Chuyển 
 Xe giường nằm chất lượng cao, du lịch đời mới, máy lạnh suốt tuyến. 

 Tài xế chuyên nghiệp, vui vẻ, tận tình, chạy êm ái 

 Lưu Trú 

 Khách Sạn 3 » 4 Sao » 5 sao  

 Phòng 2-3 khách/phòng [không phụ thu]. Phòng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, an 

ninh, gần biển và ngay trung tâm. 

 Nếu ở 1 khách/phòng: Phụ thu 590.000đ/phòng/ 2đêm/ 3 sao 

 Nếu ở 1 khách/phòng: Phụ thu 990.000đ/phòng/ 2đêm/ 4 sao 

 Nếu ở 1 khách/phòng: Phụ thu 1.590.000đ/phòng/ 2đêm/ 5 sao 

 Nhà Hàng 

 Ăn sáng: 03 bữa [01 bữa Tô Ly + 02 bữa Buffet tự chọn tại khách sạn] 

  Ăn chính: 04 bữa 150.000đ/suất + bữa tiệc Buffet BBQ 200.000đ/suất]. 

 Bảo Hiểm 

  Theo mức bồi thường cao nhất là 100.000.000đ/khách. 

  Người từ 70 tuổi trở lên thì không được tham gia bảo hiểm du lịch [Theo luật 

du lịch VN]. 



 

 

 Hướng Dẫn Viên 

  Thẻ Hướng Dẫn Viên Nội Địa, chuyên nghiệp, vui vẻ, nhiệt tình,... 

 Tham Quan 
  Tàu tham quan chương trình du ngoạn biển 

 Ghế dù tại KDL Dốc Lết + Đảo Robinson 

 Tiệc Bar nổi trên biển [Rượu vang + Trái cây] 

 Dịch vụ đi kèm & Quà Tặng 

 Nón lưu niệm, nước suối 01 chai/1ngày. 

 Khăn lạnh 1 cái / 1ngày  

 Quà lưu niệm giao lưu trên xe 

 Voucher giảm ngay 500K cho lần mua tour kế tiếp. 

 Băng rôn chào đoàn treo xe 

 Thuế Phí 
 Tour đã bao gồm Thuế GTGT [VAT: 8%] 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM 
  Các chi phí cá nhân khác như: Mua sắm ngoài chương trình, các chi phí tự túc 

  Ăn uống ngoài chương trình,  

 Các trò chơi có thu phí tại bãi tắm như: Cano lướt sóng, Mô tô kéo dù,... 

GIÁ TOUR TRẺ EM 
  Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

  Trẻ em từ 05 » 10 tuổi: Tiêu chuẩn 75% vé [Được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi, 

nhưng ngủ ghép chung với bố mẹ]. 

  Trẻ em từ 01 » 04 tuổi: Không tính vé, mọi chi phí phát sinh gia đình tự lo cho 

bé [Một cặp vợ chồng chỉ được kèm 1 em bé trong độ tuổi này, trẻ thứ hai thì 

phụ thu 75% vé người lớn]. 

Lưu ý!  
 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng 

vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan có trong chương trình. 

 Đặt tour trước ít nhất 15 ngày để được sắp xếp một cách chu đáo nhất 

 Khi đi du lịch nhớ mang theo giấy tờ tùy thân. 

 Khi di chuyển lên xuống xe, Quý khách nên tự bảo quản tiền bạc, điện thoại 

bóp ví, cũng như trang sức và đồ có giá trị. 

 

SAIGON STAR TRAVEL 
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO” 

 

 XEM THỰC ĐƠN 

 

 

 

THỰC ĐƠN THAM KHẢO DÀNH CHO ĐOÀN 



 

 

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tùy theo mùa 

 

Trưa Ngày 1: [Nhà hàng Dốc Lết] 

1. Sò xào chua ngọt 

2. Thịt kho trứng cút 

3. Cá chiên mắm ngò + xoài bằm 

4. Canh rau má nấu thịt bò 

5. Rau trộn dầu dấm 

6. Cơm trắng 

7. Trái cấy + Trà đá 

Tối Ngày 1: [NH-Đồng Tiến] 

1. Sò Nướng Mỡ Hành 

2. Mực Hấp Gừng 

3. Gà Ram Sả Ớt 

4. Cá Cờ Sốt Chua Ngọt 

5. Chả Cá Xào Mướp 

6. Salad xoong trộn trứng 

7. Lẩu cá lóc nấu chua  

8. Trái cây + Cơm Trắng + Trà đá 

Trưa Ngày 2: [NH-Robinson] 

1. Chả Cá Nha Trang [Khai Vị] 

2. Lẩu Chua Cá Biển Robinson 

3. Chả ram tôm đất/ Tôm cháy tỏi 

4. Mực Xào Chua Ngọt 

5. Cá Robinson Chiên Sốt Cà 

6. Rau vườn luộc + Kho Quẹt 

7. Cơm trắng + Tráng miệng + Trà đá 

Tối Liên Hoan: [Buffet BBQ] 

1. Tận hưởng tinh hoa ẩm thực 

2. Buffet phong phú, đa dạng, với 

hơn 100 món ăn khác nhau. 

3. Tất cả đều được chế biến từ 

nguyên liệu TƯƠI NGON 

ĐẶC BIỆT: 

 Mỗi vị khách hàng được miễn 

phí 1 phần uống tự chọn! 

ĂN TRƯA NGÀY VỀ: [Resort Sóng Biển Xanh] 

1. Cá cam hấp + bánh tráng + rau sống 

2. Mực xào chua ngọt 

3. Tôm ram ba chỉ 

4. Lẩu chua đầu cá bóp 

5. Củ quả luộc + Kho quẹt 

6. Trứng chiên thịt bằm 

7. Cơm trắng 

8. Tráng miệng + Trà đá 

 

 SAIGON STAR TRAVEL  
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO” 


