
 

 

Kính gửi: Quý Khách Hàng! 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 

TOUR DU LỊCH NHA TRANG 
YANGBAY ĐẠI NGÀN – DU NGOẠN 04 ĐẢO – VINWONDER 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH: THỨ 5 HÀNG TUẦN & Chủ nhật hàng tuần 

 PHƯƠNG TIỆN: XE GIƯỜNG NẰM 

BẢNG GIÁ ÁP DỤNG CHO KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN 

KHỞI HÀNH TIÊU CHUẨN GIÁ BÁN 

HÀNG TUẦN 
3 SAO 2.799.000 VND 

4 SAO 3.199.000 VND 

Quý khách đặt Giường dưới phụ thu 100,000đ/khách 

CÁC ĐIỂM THAM QUAN NỔI BẬT: 

 Xe Giường nằm chất lượng cao, hiện đại và sang trọng. 

 Du ngoạn 4 đảo trên Vịnh Nha Trang bằng CANO. 

 Khám phá Yang Bay đại ngàn- đậm chất núi rừng  

 Tham gia các trò chơi đẳng cấp 5* Vinwonder 

 Thưởng thức buổi tối Buffet Hải Sản tại nhà hàng. 

 Thưởng thức ẩm thực địa phương đặc sắc. 

 Tham quan tháp Bà Ponagar- nét đẹp văn hóa của người Chămpa 

 Ôn trị liệu Tắm bùn khoáng 

 Chụp hình tham quan Vườn Nho Phan Rang. 



 

 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 

 Công ty Du lịch Saigon Star Trung tâm văn hóa Q12: 20h30 

 Văn Phòng SAIGON STAR TRAVEL – A33 TÔ KÝ – P.TCH - Q12 

 Pandora Trường Chinh: 20h45 

 Trung tâm thương mại Pico Plaza (Lotte Cộng Hòa), số 20 Cộng Hòa, P.12, Tân Bình 

(21h00) 

 Nhà văn hóa Thanh Niên – 04 Phạm Ngọc Thạch – Q1: 21h15 

 Ngã tư Hàng Xanh (Cây Xăng Comeco): 21h25 

 Ngã tư Thủ Đức: 21h50 

 Ngoài ra xe có thể đón quý khách dọc theo quốc lộ 1A  

 Đón điểm khác : Liên hệ nhân viên tư vấn 

  

ĐÊM 1: HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG  

20h45: Xe và HDV SAIGON STAR đón khách tại điểm hẹn, Đoàn khởi hành đi Nha Trang, trên đường 

đi được giao lưu, hát với nhau cùng HDV vui nhộn. Những clip hài, nhạc nhẹ sẽ giúp quý khách xóa tan 

sự căng thẳng trong công việc hằng ngày. Nghỉ đêm trên xe. 

NGÀY 1: NHA TRANG  - KDL THÁC YANGBAY – TẮM BÙN KHOÁNG   
Ăn: Sáng/ Trưa/Tối 

Sáng:  Đoàn đến nhà hàng, vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng. 

Sau đó Xe sẽ đưa Quý khách tham quan: 

   Thác YANGBAY Quý khách tham quan “Mộc Thần” - cây Da cổ thụ cao trên 25m, gốc khổng 

lồ hơn 20 người ôm - một trong những cây cổ thụ lớn nhất rừng Yang Bay. 

   Sau đó, quý khách chuyển sang di chuyển bằng xe điện bắt đầu tham quan Công viên Du Lịch 

Yang Bay. Quý khách tham quan và ngâm khoáng nóng tại hồ đá tự nhiên giữa đại ngàn Ho-cho. 

   Quý khách tham gia các trò chơi dân gian đặc biệt: Trò chơi đua heo (trò chơi hấp dẫn được phát 

sóng trên chương trình chuyện lạ Việt Nam). Khi đã khuất phục các chú heo, du khách có thể tiếp tục 

trở thành những thợ săn dũng mãnh với các trò chơi: Bắn nỏ, ném lao, thổi tiêu... (phí tự túc). Quý 

khách tiếp tục tham quan Khu bảo tồn gấu hoang dã và tham gia trò chơi “câu gấu” độc đáo. 

  Tiếp đến, xe điện đưa quý khách tham quan một vòng công viên: Tìm hiểu Nhà trưng bày các 

nhạc cụ dân tộc. Thưởng thức Chương trình biểu diễn văn nghệ độc đáo đầy ấn tượng và giao lưu với 

các nghệ nhân Raglay qua: Đàn đá Khánh sơn huyền thoại, Đàn Chapi trữ tình, Đàn T’ rưng truyền 

thống, sáo tỏ tình Tacung, Kèn Taleploi huyền diệu cùng các điệu múa mộc mạc nhưng “đầy lửa’ của 

người Raglay. 



 

 

Buổi Trưa:Ăn trưa tại nhà hàng Đại Ngàn với các đặc sản Cá Sấu, Đà Điểu, rau rừng... 

Sau đó: Quý khách tiếp tục tham quan khu vực Thác Yang Bay: Khách tự do ngắm cảnh, tắm thác, 

matxa nước, chụp hình lưu niệm với các cảnh quan nghệ thuật (Cửu hổ Sơn, Gia đình mèo.. ) 

           Quý khách tập trung ra xe tiếp tục thử cảm giác mạnh qua chương trình Câu cá sấu (Quý khách 

được miễn phí 1 lần câu cá sấu). 

14h00: Xe và HDV đưa quý khách về nhận phòng khách sạn, tự do nghỉ ngơi, tắm biển. 

 

Buổi chiều: Xe & Hướng dẫn viên đón đoàn đi tham quan:  

 Tháp Bà Ponagar Một di tích lịch sử nổi tiếng vẫn được rất nhiều du khách lựa chọn cho hành 

trình khám phá mảnh đất này. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật vô cùng độc đáo của người Chăm cổ 

đáng để trải nghiệm. Không chỉ là địa điểm nổi tiếng với những vùng biển xanh mát, Tháp Bà Ponagar 

Nha Trang như một làn gió mới giúp cho du khách có thể đa dạng hóa các điểm đến của mình và có thật 

nhiều điều thú vị sau hành trình đến với mảnh đất này. 

 Xe đưa đoàn đi tham quan Chùa Long Sơn, Nhà Thờ Đá, tiếp tục tham quan tìm hiểu mô hình 

sản xuất khai thác Yến xào tại Làng Yến Mai Sinh 

 Tắm bùn là hình thức ngâm mình trong bồn tắm chứa bùn khoáng nóng (bồn tắm có thể làm bằng 

gỗ hoặc xây bằng đá). Đây là hỗn hợp bùn tự nhiên được lấy từ lòng đất dưới độ sâu hàng trăm mét. Với 

các chất vô cơ và hữu cơ có tác dụng hữu hiệu trong việc chữa bệnh và làm đẹp. Hiện nay bùn khoáng 

được khai thác bằng các thiết bị hiện đại, được đưa vào sử dụng đại trà, có công dụng: Chữa bệnh, phục 

hồi chức năng cơ thể và cân bằng hoạt động của hệ thần kinh, làm đẹp, ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da, 

chữa trị bệnh ngoài da(chi phí tự túc). 

Tối: Xe đưa Quý khách dùng bữa tối tại Nhà hàng, thưởng thức Tiệc Buffet BBQ Hải Sản không giới 

hạn. Sau đó quý khách tự do khám phá chợ đêm Nha Trang, công viên Phù Đổng, Cà phê Bốn Mùa, 

khu hải  

sản  

NGÀY 2: DU NGOẠN VỊNH NHA TRANG /KHÁM PHÁ VINWONDER 

Ăn: Sáng/ Trưa 

Sáng : Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó chuẩn bị hành trang cho chuyến tham quan của mình 

OPTION 1: DU NGOẠN VỊNH NHA TRANG(Đã Bao Gồm Trong Chương Trình Tour) 

08h00 :Xe và hướng dẫn viên đến đón khách tại khách sạn. Sau đó đưa quý khách xuống cảng tàu du lịch 

Nha Trang. 

https://saigonstartravel.com/xem-tin/gioi-thieu-ve-thap-ba-ponagar/


 

 

Ca nô đưa quý khách đến với khu du lịch Bãi Tranh. Quý khách nhận ghế dù nghĩ ngơi, tự do tắm 

biển 

Quý khách tiếp tục đến với Làng Chài tại đây quý khách có thể chọn cho mình các loại hải sản 

tươi sống để làm phong phú thực đơn bữa trưa của mình (chi phí hải sản tự túc) 

Sau đó Ca nô đưa quý khách đến Vịnh San Hô, Quý khách ngắm làn nước biển trong xanh và vẻ 

đẹp tuyệt mỹ của vịnh Nha Trang. Đến Vịnh San Hô quý khách lên đảo nhận ghế nghỉ ngơi và tự do bơi 

lội để đắm mình dưới làn nước trong xanh và chiên ngưỡng hệ động vật san hô tại đây.  

Ngoài ra quý khách có thể tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như : lặn biển khám phá đại dương, 

moto nước, bay dù…. (tự túc chi phí các trò chơi cảm giác mạnh) 

Buổi Trưa : Quý khách dùng cơm trưa tại Vịnh San Hô.Sau đó quý khách nghỉ ngơi thư giản. 

Quý khách trở lại ca nô. Ca nô đưa quý khách về tới cảng. Xe và HDV đưa quý khách về khách sạn nghỉ 

ngơi. 

Không bao gồm: Thức uống và các dịch vụ khác tại mỗi đảo:  

 Trò chơi thể thao trên nước 

 Chi phí tắm nước ngọt tại đảo 

OPTION 2: KHÁM PHÁ VINWONDER NHA TRANG (Chi Phí Vé Tự Túc) 

Quý khách và Gia đình có dịp khám phá VinWonder Nha Trang – Công viên chủ đề, thiên đường vui 

chơi giải trí hàng đầu tại Việt Nam. Vượt biển bằng tàu Cao tốc, cùng khu vui chơi giải trí trong nhà như  

Xem phim 4D, xe điện đụng, triển lãm tranh nghệ thuật…kết hợp với khu vui chơi ngoài trời như: Tàu 

Hải Tặc, Cói Xoay Gió, Vòng Đu Quay, Thủy Cung… Quý khách có thể thoả sức vui chơi với rất nhiều 

loại hình thú vị 

Ngoài ra Quý khách có thể tắm biển với bãi biển nhân tạo, công viên nước ngoài trời, hồ bơi trẻ em 

đẹp nhất Nha Trang. Tham gia chương trình nhạc nước kết hợp ánh sáng hấp dẫn….  

Buổi trưa: Qúy khách tự túc dùng bữa trưa tại Nhà hàng Vinwonder với các món ăn đậm chất địa 

phương Set menu hoặc Buffet, tùy quý khách lựa chọn. 

Buổi Chiều:  Quý khách tiếp tục trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp tại Vinwonder, sau đó tự túc di 

chuyển về khách sạn, nghỉ ngơi. 

 

Buổi Tối: Quý khách tự túc dùng tối đặc sản Nha Trang. Quý khách có thể tham gia khu chợ đêm tại khu 

vực Quảng Trường trung tâm thành phố hoặc đi dạo bộ dọc bờ biển Nha Trang. 

NGÀY 3: NHA TRANG - VƯỜN NHO - TP.HỒ CHÍ MINH. 

Ăn: Sáng/ Trưa 

07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng, sau đó làm thủ tục trả phòng. 



 

 

 Xe sẽ đưa Quý khách tham quan: 

 Bảo Tàng Ngọc Trai Long Beach Pearl Nha Trang –khu triển lãm bảo tàng ngọc trai, với lối 

thiết kế và trang trí vô cùng sang trọng, hiện đại . Quý khách có thể có thể thỏa sức vào tham quan, 

chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê ly của hơn 3000 mẫu ngọc trai óng ánh. Chắc chắn bảo tàng ngọc trai 

Long Beach Pearl sẽ đem đến cho quý khách có thêm một trải nghiệm vô cùng thú vị. 

 Vườn Nho Tại Phan Rang – nơi đây, khách sẽ được thoải mái chụp ảnh với những chùm nho trĩu 

quả. Nếu muốn quý khách có thể mua nho trực tiếp tại vườn, hoặc mua các đặc sản làm từ nho như: nước 

ép, rượu nho… 

Buổi trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng Quý khách có thể nghỉ ngơi thư giãn. 

Đoàn khởi hành về lại HCM. Trên đường về, Đoàn ghé các trạm dừng chân, tại đây quý khách có 

thể đi vệ sinh hoặc mua những đặc sản vùng miền như nước mắm, hải sản khô, thanh long… 

Buổi tối: Đoàn về đến HCM, xe đưa đoàn về điểm xuất phát. Kết thúc Tour Du Lịch Nha Trang 3 Ngày 

3 Đêm .Thay mặt cho Du Lịch Saigon Star , HDV chia tay Quý khách và hẹn ngày gặp lại trên những 

hành trình tiếp theo 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ: 

VẬN CHUYỂN: 

 Xe du lịch Giường nằm đời mới, êm ái, sang trọng, máy lạnh suốt tuyến, tài xế ân cần, lịch sự. 

CÁC BỮA CHÍNH: 

 03 bữa ăn sáng: 1 Bữa Tô+ ly & 2 bữa Buffet tại Khách sạn.Tùy vào số lượng khách nhà hàng sẽ 

phục vụ tô/ly hoặc Buffet. 

  Ăn chính 04 bữa:Trong đó có 01bữa BBQ Hải sản  không giới hạn (free bia + nước ngọt) 1 bữa 

trên Vịnh San Hô & 1 bữa tại Yang Bay Đại Ngàn. 

+  Quý khách chọn Option 2 : Khám phá Vinwonder Nha Trang  sẽ trừ lại 1 bữa ăn trưa  trị giá 

150.000 vnđ/khách 

LƯU TRÚ:  

 Khách sạn  03 – 04 - 05 sao: gần trung tâm,  gần biển. phòng đầy đủ tiện nghi bố trí phòng 02- 03 

– 04 khách /phòng  

 Khách sạn 3 sao: King Hotel… hoặc tương đương. 1 khách/ phòng phụ thu: 400,000 vnd/ khách  

 Khách sạn 4 sao: Volga Hotel … hoặc tương tương. 1 khách/ phòng phụ thu: 600,000 vnd/ khách 

 Khách sạn 5 sao: Mường Thanh … hoặc tương đương. 1 khách/ phòng phụ thu: 800,000 vnd/ khách 

THAM QUAN: 

 Quý khách được bao vé tham quan theo chương trình. 

HƯỚNG DẪN VIÊN: 

 HDV Tiếng việt, vui vẻ nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, phục vụ đoàn suốt tuyến. 



 

 

BẢO HIỂM: 

 Quý khách được tham gia bảo hiểm khi đi Du Lịch, mức bồi thường tối đa: 20.000.000 đ/1 

trường hợp. 

QUÀ TẶNG: 

 Quà lưu niệm trên xe của công ty tặng cho từng du khách, phần thưởng trò chơi trên xe, 

 Khăn thơm, nước suối chai 01 chai 500 ml/1 ngày 

 Nón Du Lịch Saigon Star. 

 Banner treo xe, banron chụp hình  

CHƯA BAO GỒM 

 Thuế VAT 8% 

 Chi phí điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân 

khác… 

 Các trò chơi tại điểm tham quan du lịch. 

 Vé vinwonder 

 Tắm bùn khoáng 

 Phụ thu khách nước ngoài 300.000 vnd/khách/tour 

GIÁ VÉ TRẺ EM 

 Dưới 05 tuổi: Không mua vé – ngủ chung giường với ba – mẹ; gia đình tự lo ăn và các chi phí 

phát sinh cho bé. 

 Từ 05 đến 09 tuổi: Mua 75% vé. Giá bao gồm 01 chỗ ngồi trên xe, 01 chỗ ngồi trong bữa ăn, vé 

tham quan, quà tặng, bảo hiểm. Ngủ chung giường với bố mẹ. 

 Từ 10 tuổi: Mua 100% vé. 

 Hai người lớn được kèm 01 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 75% vé. 

ĐIỀU KIỆN HỦY/HOÃN TOUR: 

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 20 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

 Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 15 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

 Nếu quý khách huỷ trong vòng 10 ngày kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

 Trường hợp bất khả kháng thiên tai, dịch bệnh,lũ lụt,…thì Tiền cọc của Qúy Khách sẽ được Công Ty 

Saigon Star Travel bảo lưu cho chuyến đi sau.  

 Lễ Tết không áp dụng chính sách Hủy/Hoãn Tour 

LƯU Ý: 

 Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết và các vấn 

đề khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

 Thời gian trong chương trình tour là thời gian dự kiến, thực tế tour sẽ có chênh lệch (không 

nhiều) so với thời gian dự kiến. HDV sẽ báo trực tiếp cho Khách hàng trong thời gian thực hiện 

tour. 

 Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính). 



 

 

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

 Ngay sau khi đăng kí, quý khách cung cấp cho công ty họ tên + năm sinh + số 

CMND/CCCD/Passport và quốc tịch (Nếu quý khách là người nước ngoài/Việt Kiều)   

 Ngay sau khi đăng kí, quý khách cung cấp cho công ty họ tên + năm sinh + số CMND/CCCD.  

 Vì lý do sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm, Quý Khách vui lòng không mang thực phẩm từ 

bên ngoài vào nhà hàng, khách sạn. Đối với thức uống khi mang vào phải có sự đồng ý của nhà 

hàng, khách sạn và bị tính phí nếu có. 

 Do chương trình tour khách lẻ ghép đoàn nên khi không đủ số lượng khách để khởi hành thì DL 

Saigon Star sẽ hỗ trợ khách dời sang ngày khởi hành gần nhất. 

 

SAIGON STAR TRAVEL 

CHINH PHỤC ĐỈNH CAO – HƯỚNG TỚI SỰ HOÀN HẢO 
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