
  

 

Miền Thùy Dương Cát Trắng!  

TRÃI NGHIỆM ĐẾ VƯƠNG  

DU THUYỀN 5 SAO TRÊN VỊNH NHA TRANG  

Giảm giá mạnh còn 3,885,000đ/khách trải nghiệm  

Tour Nha Trang Cực Hấp Dẫn, Đẳng Cấp 4 sao, ngất ngây tiệc  

Buffet hải sản uống beer tươi thoả thích. 
 Bao gồm trọn gói tour tắm bùn ăn Buffeet hải sản cao cấp 

giá trị 660.000đ/khách tại Đảo Hòn Tằm  

  
  
  
  

  
  
  
  
 Tham quan, dã ngoại, tắm biển.   

 Tắm bùn, tắm khoáng “Ôn Tuyền Thuỷ Liệu Pháp”  Thưởng 
thức hải sản tươi sống.   
 Khám phá, tìm hiểu Đất và Người miền Trung.  

 Thời gian 03N/03Đ thứ 6 hàng tuần – Đi bằng Tàu lửa/Xe   
  Nha Trang – thiên đường du lịch miền Trung – luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều người 
mỗi khi có ý định về với biển., Tham gia tour du lịch 3N3Đ do công ty EVNTour tổ chức, Quý 
khách không chỉ khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của thiên nhiền với biển xanh, cát trắng hay đảo 
ngọc Vinpearland... mà còn có cơ hội thư giản, giải trí khi tham gia nhiều trò chơi thú vị trên 
biển: lái môtô nước, chèo thuyền Kayal.  

 

 

ĐÊM 1:  BIỂN XANH VẪY GỌI  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
Muối mặn gọi ta về với biển                 Đi bên em trên bờ cát mịn   

Gió mơn man, biển thở nồng nàn        Nghe thì thầm Nha Trang ...…Nha Trang   



  

20H00                 - Hướng dẫn Công Ty Du Lịch Công Đoàn Điện Lực Việt Nam – EVNTour, 
đón khách tại ga Sài Gòn lên chuyến tàu SNT2 lúc 21h25’ (khoang 6 điều 
hoà) khởi hành đi Nha Trang, nghỉ đêm trên tàu.   

  
  

NGÀY 1: KDL BÃI DÀI – BÃI BIỂN NHŨ TIÊN – KDL DIAMOND 
BAY – TẮM BÙN ĐẲNG CẤP 4 SAO TẠI KDL HÒN TẰM  

06h30  

  
-  Tàu đến ga Nha Trang, xe và HDV đón đoàn đưa Quý khách đi nhà hàng vệ 

sinh ăn sáng.  

08h30  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

09h00  

  
  
  
  
  
  
  
  

12h00  

  
  

15h30  

-  

-  

Xe đón đoàn khởi hành đi tham quan, tắm biển tại KDL Diamond Bay. Được 

biết đến là một trong những bãi tắm đẹp nhất Nha Trang, Bãi biển Nhũ Tiên 

có gì đó thật lạ, thật hiếu kỳ, nó chứa một sức hút lạ kỳ. Khi đến với bãi biển 

Nhũ Tiên quý khách sẽ thấy được sự khác biệt so với các bãi biển khác tại 

Nha Trang. Du Khách sẽ hấp dẫn bởi làn nước biển trong xanh, mát mẻ, 

được bao bọc bởi bãi cát dài trắng xóa và những hàng dừa lao xao trong gió. 

Với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, biển Nhũ Tiên tựa như nàng tiên đang ngủ 

vùi giữa không gian mênh mông của sóng, của gió, của núi và của mây. Đến 

bãi biển Nhũ Tiên, du khách có thể thỏa thích vui đùa trong làn nước biển 

xanh mát, tận hưởng bầu không khí trong lành hay trải nghiệm các môn thể 

thao dưới nước như dù lượn, ca nô, lướt ván… Quý khách được miễn phí 

ghế dù, tắm nước ngọt và tắm biển thỏa thích tại Bãi tắm Nhũ Tiên.  

Xe đưa đoàn ra Cảng xuống Cano di chuyển chở du khách đến với đảo   
   
  
     
  

    

  

  Hòn Tằm. Đến đây du khách sẽ nhận được đồ tắm, khăn cho mình. Sau đó 

 du khách sẽ được xe điện chở đến với khu tắm bùn và hồ bơi vô cực. Quý 

 khách sẽ trải nghiệm các dịch vụ tại đây. Quý khách nghỉ ngơi và thư giãn 

 tại Khu tắm bùn Hòn Tằm, đạt tiêu chuẩn 4 sao. Với các dịch vụ và tiện ích 

 cao cấp như: Miễn phí sử dụng khăn, đồ tắm, tủ gửi đồ Quý khách nghỉ 

 ngơi tại chòi lá dù nệm, ghế lều Tắm khoáng thuỷ lực Ngâm bồn bùn nóng 

 hoặc bồn thảo dược trong vòng 30 phút Massage toàn thân bằng hệ thống 

 ôn tuyền thuỷ liệu pháp Tự do thả mình trong hồ bơi vô cực rộng 1350m2 & 

 hồ Jacuzzi với vị trí cao nhất khu resort Trải nghiệm tắm thác.   

-  Ăn trưa, nghỉ ngơi thưởng thức Buffeet trên 100 món mang đậm chất 

 Miền Trung tại nhà hàng Hồn Việt  khách tự do nghỉ ngơi, tham quan 

 chụp ảnh và tắm hồ bơi vo cực thoải mái. Sau đó xe điện chở bạn lại quầy 

 nhận đồ và lấy đồ    

-  Quý khách lên cano rời Vịnh Nha Trang,  lên xe về khách sạn nhận phòng 

 nghỉ ngơi.  

18h00  

  
-  Quý khách ăn tối sau đó tự do đi dạo chợ đêm Nha Trang, công viên Phù 

Đổng, Cà Phê Bốn Mùa, khu hải sản Tháp Bà.   

  

 

 

 

NGÀY 2: DU NGOẠN VỊNH ĐẢO – VINPEARLAND (VINWONDER) 

 



  

 
07h00  Có 2 chương trình quý khách có thể lựa chọn:  

Chương trình 1: Tham quan Vinwonders – khu Du lịch tiêu chuẩn 5* 
(chi phí tự túc) 
-Quý khách ăn sáng Buffet tại khách sạn sau đó lên xe ra Cảng Cầu Đá đi  
VinperLand bằng Tàu cao tốc (Cáp treo bảo trì) Vinwonder – khu Du lịch  
tiêu chuẩn 5* mang tầm cỡ Quốc tế, nơi được biết đến như “Hòn Ngọc  
Viễn Đông” ... bằng tàu. Quý khách tự do tham gia tất cả các trò chơi trong  
nhà, ngoài trời:  

 Hệ thống làn trượt đầu tiên trên đảo tại Châu Á: Alpine Coaster   

 Trò chơi bật nhảy Bungee  

 Hay thử sức “bay” trên biển với các trò chơi cảm giác mạnh như: đu 
quay 3 chiều, đu quay văng dây, đu quay thú nhún, đu quay voi con, 
tàu hải tặc, tàu lượn cao tốc.  

 

12h00  

13h30 

  Khám phá hệ thống các trò chơi trong nhà như: đấu bò tót, xe đụng, 
vườn cổ tích, thiên đường trẻ em, siêu thị game, hát karaoke và trải 
nghiệm cảm giác mới lạ trong rạp chiếu phim 4D hiện đại.  

 Đoàn tư do ăn cơm trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi.  
 Chiều đoàn tiếp tục tham quan Vinwonders  
 Thám hiểm thế giới đại dương với hàng trăm ngàn sinh vật biển qua 

Thủy Cung Vinpearl lớn nhất Đông Nam Á bằng hệ thống cầu thang 
cuốn trong một đường hầm dài 90m dưới đáy biển được thiết kế rất 
công phu tạo cảm giác hấp dẫn, kỳ bí.  

 Trải nghiệm đa cảm giác tại khu vực Công Viên Nước với các trò chơi 
cảm giác mạnh: đường trượt 6 làn, hố đen vũ trụ, cảm tử quân, rơi tự 
do, sóng thần, phao bay & phao vượt tốc. Thỏa thích trong không gian 
của bé tại khu vực trò chơi dành cho gia đình: hồ bơi trẻ em, hồ tạo 
sóng, máng trượt thân người, máng trượt nhóm gia đình…  

 Dạo bộ dọc nhữngdãy phố mua sắmrộng hơn 6000 m2 với những gian 
hàng thiết kế độc đáo  

 Tham quan Trúc Lâm Tịnh Viện để tìm về một không gian tâm linh, 
thành kính và hướng thiện của đức Phật 

15h30  - Tàu Cao tốc đưa Quý khách về đất liền, về khách sạn nghỉ ngơi.   

 

 

 

 

 

 

 

07h30 

08h00 

 

 

08h45 

 

 

 Chương trình 2: TRÃI NGHIỆM DU THUYỀN EMPEROR CRUISES 5 SAO 

(chi phí tự túc) 

Du thuyền Emperor Cruises được lấy cảm hứng từ cuộc sống tinh tế của 

vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam. Mục đích của Emperor Cruises 

là mang đến cho quý khách trải nghiệm từng khoảnh khắc và được phục vụ 

như một vị vua hoặc nữ hoàng, tận hưởng những dịch vụ tất cả bao gồm 

như âm nhạc, nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, ẩm thực, lịch sử và các hoạt 

động ngoài trời 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn 

Đoàn di chuyển xuống cảng để cùng hòa mình vào không khí mát mẻ với 
chương trình du ngoạn Vịnh Nha Trang - với nhiều đảo lớn nhỏ cùng nhiều 
hình thù khác nhau, một nét đẹp của phố biển nơi được thiên nhiên ban 
tặng.  
Quý khách lên tàu với sự chào đón của giám đốc trải nghiệm và đội ngũ 
nhân viên một ly cocktail tuyệt ngon và mát lạnh. Sau đó giám đốc trải  
nghiệm sẽ giới thiệu về Vịnh Nha Trang, về người dân địa phương, ẩm thực, 
văn hóa, về chỉ dẫn trên tàu, về Hoàng Đế Bảo Đại...vv trong khi tàu di 



  

 

 

09h00 

 

 

09h45 

 

 

 

 

11h30 

 

       14h00 

 

 

 

14h30 

 

 

18h30 

chuyển cho quý khách ngắm nhìn phong cảnh biển tuyệt đẹp của vịnh Nha   
Trang. 
Tàu tiếp tục di chuyển qua Hòn Tằm, Hòn Một. Nhạc sống Ghita phục vụ 
quý khách trong thời gian di chuyển. Trong thời gian này, quý khách sẽ được 
thưởng thức các loại đồ uống và trái cây tươi theo mùa. Đích đến sẽ là Bãi 
Mini Beach để quý khách tham gia vào các hoạt động trên biển.   
Tại Mini Beach du khách sẽ có những trải nghiệm đặc biệt cho các hoạt 
động biển bao gồm: Bơi, tắm nắng, chèo thuyền kayak. Ngoài ra, quý 
khách có thể nằm thư giãn trên những chiếc ghế dài để phơi nắng và 
ngắm vịnh Nha Trang dưới làn nước xanh biếc.  
Tại bãi, quý khách còn có thể chơi các hoạt động thể thao nước như lặn 
ngắm san hô, dù bay, moto nước, thuyền chuối (có phụ thu)  

Sau khi chơi tại bãi biển, quý khách quay trở lại tàu để thưởng thức bữa 
trưa thịnh soạn với nhiều món hải sản ăn đặc trung của Nha Trang. Sau bữa 
trưa, du khách có thể tham gia hoạt động câu cá trên tàu.  
Quý khách sẽ lên đảo Hòn Miễu để t ham gia một trải nghiệm thú vị mang 
tính đặc thù của địa phương đó là thuyền thúng, thuyền sẽ đưa du khách đi 
quanh làng chài và cập vào bè cá để thăm quan khu nuôi hải sản của người 
dân địa phương 
Trên đường về quý khách được ngắm toàn cảnh thành phố Nha Trang từ 
biển Đông và gần hơn nữa du khách có cơ hội chiêm ngưỡng biệt thự của 
Vua Bảo Đại từ du thuyền trước khi quay về cảng Nha Trang và xe ô tô đưa 
quý khách về khách sạn. Quý khách tự do nghỉ ngơi 
- Xe đưa đoàn đi thưởng thức BUFFET HẢI SẢN THỊT NƯỚNG VÀ 
BIA TƯƠI NƯỚC NGỌT THỎA THÍCH ( Một số món được thay đổi theo 
mùa với thực đơn phong phú đa dạng như: 
 

 1. THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG:   
Thịt Ướp  
-Ba Chỉ heo    
-Sườn heo  
-Cá Sấu    
-Cánh Gà  
- Lưỡi Heo, Gan Heo   
- Ếch , Chim Cút  
- Đùi gà, Chân Gà  
- Sụn Heo   
- Nai   
- Đà Điểu, Bò  
Đồ ăn kèm  
-Kim chi   
-Chân gà sốt thái   
-Cải chua- Rau củ muối chua   
-Dưa leo chua  
Món BBQ Hải sản  
-Tôm   
-Ghẹ    
-Hàu    
-Nghêu    
-Sò lụa Cam,   
- Sò Lụa đỏ  
-Sò méo  
-Sò lông   
-Sò Chén  
- Sò Mồng  
-Sò Tím  
-Sò Dừa  
- Ốc Móng tay   

 SẢN THỊT NƯỚNG và BIA  

(một số món được thay đổi theo 
mùa)  

2. Xiên Que  
- Xiên Gà , Xiêng Mề Gà     
-Xiên Heo , Xiên Lòng  
-Xiên Cá Viên, Bò viên   
-Xiên Heo Hành   
-Xiên Gà Ớt Đà Lạt    
-Xiên Bò  
- Xiên râu Bạch Tuột  
-Xiên Bắp, Xiên Cà Tím    
3. Món Nóng  
-Bò Kho  
- Cà rigà  
-Sườn Nấu Lagu  
-Cơm Chiên   
- Mì Xào   
-Mì ý   
-Ốc Bưu Hấp   
-Ốc Gạo Xào  
-Rau Củ xốt dầu hào   
-Lưỡi heo xào chua ngọt    
-Xôi Thịt    
-Gà Chiên  
4.Đồ bỏ Lẩu  
-Cá Lóc    
-Cá Ba Sa    
-Cá Điêu Hồng    
-Bạch Tuột    



  

-Vẹm Xanh    
Món rau   
-Cải Xanh    
-Mồng tơi    
-Cải thảo    
-Đầu hành    
-Bắp còi    
-Rau muống   
-Dưa leo    
-Cải thìa    
-Bắp sú – Rau thơm các loại    
-Môn – Bạc Hà    
-Bắp chuối - Giá    
-Cải non- Cà chua 

-Bắp Mỹ     

 

-Xúc xích , Cá viên chiên    
-Bò viên chiên    
-Mực    
-Cá trê , Cá Ngừ   
5.Khai Vị  

-Bún    
-Bánh ướt    
-Bánh hỏi   
-Bánh xèo , Cháo  
- Súp , bắp luộc , Khoai lang luộc  
- Salad dầu giấm  
- Gỏi  
- Sushi  
- Bánh mì  
- Bánh Bao hấp    
 Tráng miệng  
-Trái cây theo mùa    
-Chè Thơm  
- Đông sương   
- Bánh Ngọt – nước Ngọt  
- Rau câu  
 

21h00                    Kết thúc chương trình, phát thưởng sau đó đoàn tự do sinh hoạt 

 
  

  

Ngày 3:  TẠM BIỆT NHA TRANG  
06h30  Đoàn làm thủ tục trả phòng. Dùng điểm tâm sáng 

08h30 Xe đưa Quý khách tham quan và mua sắm tại trung tâm thương mại chợ Đầm. 

Quý khách tự do tắm biển tự do nghỉ dưỡng tại khách sạn 4 sao đẳng cấp Quốc Tế 
tại Nha Trang.  
 

12h00 Đoàn ăn trưa sau đó trả phòng sau đó xe đưa đoàn ra ga Nha Trang đón chuyến 

Tàu SNT2 Nằm khoang 6 điều hoà về TP.HCM lúc 13h05. 

 

21h30 Về đến TP.HCM. Kết thúc chuyến đi tour du lịch Nha Trang bằng tàu hỏa, kính 
chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ và thú vị.  
 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ  



  

  VẬN CHUYỂN  

Tàu Lửa khoang 6 nằm điều hoà. (Quý khách có nhu cầu đi Nha Trang 
bằng phương tiện Máy Bay Vietjest khứ hồi, quý khách đăng ký đóng 
thêm 995,000đ/khách)  Xe UNIVERSE 45 chỗ đời mới, ti vi, băng đôi, ghế  

bật, máy lạnh. Đạt chuẩn phục vụ du lịch.    

 

KHÁCH SẠN  

Khách sạn 4 sao: Edele Hotel, Yasaka Hotel, Imperial Hotel, hoặc các khách 

sạn tương đương…Tiện nghi trong phòng: máy lạnh, tivi truyền hình cáp, điện 

thoại, hệ thống nước nóng, bồn tắm, hồ bợi. vệ sinh khép kín.    

Phòng từ: 2 khách và phòng 3 khách.  

ĂN UỐNG  

- 01 Bữa sáng ngày đầu: Hủ tíu, phở, bánh mì ôpla,.giải khát cafê, nước 

ngọt. Tiêu chuẩn từ 3- 4 sao các bữa sau ăn sáng Buffet.  

- 02 Bữa chính –120.000 đ/k (thực đơn đính kèm) 05 - 07 món ngon, 

hợp vệ sinh. (Thực đơn đính kèm).  

- 01 bữa Tiệc nước BBQ beer và nước ngọt  

- 01 bữa buffet trên đảo Hòn Tằm  

HƯỚNG DẪN  

VIÊN  

Đoàn có hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ ăn, nghỉ, tham quan cho Quý 

khách. Hoạt náo viên tổ chức các trò chơi vận động tập thể, sinh hoạt, ca hát.  

BẢO HIỂM  

Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa  

50.000.000đ/Trường hợp.   

Thuốc Y tế thông thường (Không có thuốc đặc trị).  

QÀ TẶNG  
Mỗi vị khách trên đường đi được phục vụ nón du lịch, khăn lạnh, 01 chai nước 

tinh khiết /ngày/người.  

GIÁ VÉ TRẺ EM  
Từ 1tdưới 5t miễn phí (hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ miễn phí). Từ 

5 đến dưới 11 tính 50% giá vé (ngủ ghép cùng gia đình).   

THAM QUAN  
Giá vé đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan.  

Đội ngũ cứu hộ túc trực khi khách tắm  

GIÁ KHÔNG   

BAO GỒM  

Chi phí cáp treo Vinpearland 750,000đ/khách.   

Vé Du Thuyền 5 sao 950,000đ/khách  

Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình (ăn hải sản, giặt ủi, điện thoại, 

thức uống trong minibar…) Giá chưa Thuế VAT  8%.   

Bữa ăn trưa ngày tham quan Vinpearland  

  

Lịch khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần Chính sách phụ thu:  

- Phụ thu hè: T5, T6, T7: 450,000đ/khách  

- Phụ thu phòng đơn: 990,000đ/khách/đêm  
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