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NHA TRANG- HANG RÁI- TOUR ĐẢO CANO 3 NGÀY 2 ĐÊM  
Khách sạn 5* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NGÀY 1 : NHA TRANG ĐÓN BAY- THĂM NHA TRANG 

 

Sáng: Xe và HDV đón khách  sân bay Cam Ranh hoặc bến xe, ga. Sau đó xe và HDV đưa quý khách về 

nhận phòng khách sạn (nếu có phòng sớm). 

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng ( tự phí). Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: Xe đưa quý khách tham quan Vinwonder: chi phí tự túc (750.000 VND/ vé người lớn + 200.000 VND/ 

vé trẻ em). 

 Quý khách thử sức mình với cái trò chơi cảm giác mạnh như : đu quay dây văng, đu quay lộn 

đầu, tàu lượn siêu tốc, …. Thỏa sức mình với những trò chơi trong nhà hay những bộ phim 

4D đầy ấn tượng. 

 Tham quan thế dưới đại dương đầy màu sắc cùng với khoảng gần 10.000 sinh vật biển đang 

tung tăng bới lội tại Thủy cung Vinpearlland. Khám phá các trò chơi như trượt ống, trượt 

máng, sóng thần, hố đen vũ trụ,… hoặc lựa chọn ngâm mình dưới làn nước biển trong xanh 

tại khu công viên nước. 
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 Quý khách còn được thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của các chú cá heo và hải cẩu rất 

thân thiện và hài hước. Đặc biệt đến đây quý khách chiên ngưỡng màn trình diễn lung linh 

đầy sắc màu của chương trình nhạc nước diễn ra vào lúc 19h các ngày trong tuần. 

Tối: Quý khách lên cáp treo trở về đất liền. Dùng cơm tối tại nhà hàng ( tự túc). Về khách sạn nghĩ ngơi.  

Hoặc: Quý khách có thể tự do tham quan Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponaga, tắm biển Nha Trang… 

 

NGÀY 2: NHA TRANG- HANG RÁI – ĐỒNG CỪU  

 
07h00 - 8h00:Xe và hướng dẫn viên đón du khách tại khách sạn hoặc những điểm hẹn khác trong nội thành 
thành phố, bắt đầu chuyến tham quan Hang Rái Vĩnh Hy. 

9h00: Xe đưa du khách đến điểm dừng chân thứ nhất – Đồng Cừu Suối Tiên. 

Đồng Cừu Suối Tiên nằm trong địa phận Cam Ranh, là một địa điểm du lịch – check-in rất được săn đón gần 
đây vì khung cảnh thanh bình, êm đềm như những ngôi làng miền quê châu Âu. 

Ngay khi xuống xe, du khách sẽ nhìn thấy cả một khoảng thảo nguyên rộng lớn, bằng phẳng, cỏ phủ xanh 
mát, phía trên là những cụm núi đá hùng vĩ che gió chắn mưa cho đồng cỏ bên dưới. Đường đi vào Đồng Cừu 
cũng được chăm chút tỉ mỉ với những bụi hoa xuyến cho vàng rực đung đưa trong gió, hoặc những hồ sen 
thoang thoảng hương thơm ngát. Chỉ mới vài bước thôi là đã có được mấy chỗ check-in đẹp tuyệt rồi. 

Đi sâu vào trong, khu vực chính của Đồng Cừu – bãi cỏ với những chú cừu xinh xắn đã hiện ra. Cừu ở đây 
con lớn con nhỏ có đủ cả, lông bồng bềnh chạy loanh quanh ăn cỏ hoặc ăn lá cây. Đôi lúc có vài chú ham chơi 
thoát cửa chạy ra ngoài bị chủ gọi về lại. 

Tại đây, du khách có thể chạm vào cừu (chúng rất hiền và dạn người) và chụp vài tấm hình xinh xắn. Có thể 
xin người chủ vài nhánh lá cây để dụ nhiều cừu tới ăn và chụp ảnh thật đẹp nhé. 

Ngoài ra, du khách có thể đi lên Tháp Cừu, ngắm nhìn toàn bộ Đồng Cừu từ trên cao, còn có cả dòng suối 
Tiên thơ mộng đằng xa; hoặc chụp hình với nhiều tiểu cảnh xinh xắn như nhà sàn, xích đu,… 

10h00: Đoàn di chuyển đến Hang Rái bằng cung đường Vĩnh Hy xinh đẹp. 

Sau khoảng thời gian di chuyển, đoàn đến với Hang Rái. 

Hang Rái nằm trong khu vực Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận), nổi tiếng với kỳ quan trên biển – khối san 
hô hóa thạch khổng lồ hàng triệu năm tuổi. Do địa chất kiến tạo, khối san hô này từ ẩn mình dưới đại dương 
dần dần nhô lên khỏi mặt biển. Du khách có thể đứng trên tảng san hô này và chụp những tấm hình để đời. 
Phía trên khối san hô có rất nhiều hốc, lỗ nhỏ trông chẳng khác gì bề mặt sao hỏa. Nước biển vỗ sóng, đọng 
lại trong các hốc này kết tinh thành những hạt muối li ti. Những hôm nước lớn, sóng biển đánh vào tạo thành 
thác nước giữa biển cực đẹp và ấn tượng. 
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Ngoài tảng san hô này, Hang Rái còn có rất nhiều tảng đá kích thước lớn nhỏ khác nhau xếp chồng lên nhau 
tạo nên cảnh tượng hùng vĩ. Ngày xưa, loài rái cá thường bơi vào những hang động nhỏ do đá tạo thành, đây 
cũng là lý giải cho cái tên Hang Rái ngộ nghĩnh. Du khách có thể men theo lối cầu thang để lên đến những 
bậc đá cao nhất, ngắm nhìn những con sóng bạc đầu vỗ mạnh vào đá, tấu lên khúc nhạc biển cả và núi đá. 

11h00: Đoàn rời Hang Rái, tiếp tục chuyến hành trình đến với Vườn Nho. 

Tại Vườn Nho, du khách có thể nghỉ ngơi dưới những giàn nho xanh mướt mát mẻ, tự tay hái và thưởng thức 
những chùm nho căng mọng, hoặc nhâm nhi những ly nước mật nho mát lạnh xóa bay cái nắng nóng. 

Nho Ninh Thuận không ngọt đậm như những giống nho Mỹ, nho Úc nhưng vẫn có vị chua chua ngọt ngọt rất 
riêng. Nếu thích, du khách có thể mua nho, mật nho, rượu nho về làm quà cho người thân, bạn bè. 

12h30: Đoàn dùng cơm trưa tại Resort Vĩnh Hy với các món ăn ngon miệng 

 Khổ qua xào trứng 
 Cá thu chiên sốt cà 
 Mực trứng chiên mắm 
 Nai xào sả ớt 
 Trứng chiên 
 Heo kho tộ 
 Canh tàn ô nấu tôm bằm 
 Cơm trắng 
 Tráng miệng 
 Trà đá khăn lạnh 

(Thực đơn có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo đủ định lượng) 

14h00: Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi, đoàn check-in tại cung đường Vĩnh Hy, ngắm nhìn toàn bộ vịnh 
Vĩnh Hy xinh đẹp 

Cung đường Vĩnh Hy là tên dân du lịch thường gọi, thực chất trên Google Maps, tên con đường này là 
DT702, dài khoảng 57km từ bán đảo Bình Lập (Khánh Hòa) đến bãi biển Ninh Chữ (Ninh Thuận). 

Cung đường này men theo biển, ôm trọn những cảnh đẹp của vịnh Vĩnh Hy, với một bên là núi đá rừng cây 
đại ngàn hùng vĩ, một bên là mặt biển xanh ngắt mênh mông hòa cùng bầu trời bao la. Chiêm ngưỡng trọn 
vẹn cảnh đẹp này, du khách sẽ biết vì sao đây được mệnh danh là cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. 

Cung đường Vĩnh Hy có nhiều chỗ để du khách dừng lại check-in 
16h00: Đoàn di chuyển lại về thành phố Nha Trang, kết thúc chuyến tham quan Đồng Cừu – Hang Rái – 
Vườn Nho – Bãi Kinh thú vị. 

Tối nghỉ tại Nha Trang khách sạn December 5* 

NGÀY 3 : CANO TOUR ĐẢO  NHA TRANG- TIỄN BAY 
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Sáng : Quý khách ăn sáng tại khách sạn.  

8h30: Xe và hướng dẫn viên đến đón khách tại khách sạn. 

9h15: Quý khách lên cano cao tốc, đến Hòn Mun hoặc Vịnh San Hô: 

- Quý khách tự do tắm biển, ngắm nhìn những mảng san hô và các loài sinh vật biển quý hiếm bằng dụng cụ 

kính lặn ống thở. Quý khách sẽ biết được thế nào là cảm giác tận tay sờ vào san hô sống, may mắn thì sẽ 

được chạm tay vào những chú cá đang bơi lội, nhìn ngắm cận cảnh những chú cầu gai, hải sâm. 

- Tham gia trò chơi trên biển: bay dù, mô tô nước, ngắm san hồ tàu đáy kính, lặn bình hơi khám phá đại 

dương (chi phí tự túc). 

11h00: Đến Làng Chài: 

Tham quan, ăn trưa trên bè với thực đơn chất lượng nhất. 

Ghi chú: Thực đơn có thể thay đổi theo ngày nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chất lượng. 

13h00: Đến Bãi Tranh 

Quý khách lên đảo tiếp tục tắm biển hoặc nằm tắm nắng thư giãn trên bãi biển với tiếng sóng vỗ rì rào… 

Bãi Tranh còn được biết đến với hệ thống trò chơi trên biển mạo hiểm và độc đáo, như: Jetski, Kajak, dù 

bay, lướt ván... Bãi Tranh là điểm đến lý tưởng trong du lịch Biển đảo Nha Trang. 

15:30: Xe và HDV đưa khách về khách sạn.  

Đến giờ hẹn, xe đón Quý khách đi sân bay Cam ranh. Chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong những 

chương trình sau. 
 
 

 

Đơn giá cho 1 khách: 2.395.000 VND  
( áp dụng đến hết 30/3/2023) 

 

TOUR BAO GỒM 
 

TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 

➢ Xe oto đưa đón sân bay 
➢ Tour Hang Rái 
➢ Tour đảo 
➢ 2 bữa sáng buffer tại resort 
➢ 2 bữa trưa trong chương trình 
➢ 02 đêm ngủ phòng khách sạn December 5* 
➢ Hướng dẫn viên chuyên nghiệp ( ngày đi tour 

đảo và ngày đi Hang Rái 
➢ Nước uống 1 chai/ khách/ ngày 

 
➢ Chi phí cá nhân:  đồ uống trong bữa ăn, tham 

quan ngoài chương trình, mua sắm... 
➢ Tiền TIP cho HDV 
➢ Thuế VAT 
➢ Các chi phí không có trong mục Bao Gồm 
➢ Phụ thu khởi hành lễ tết 1.200.000 vnd/ 

khách*/  
➢  Phụ thu phòng đơn: 900.000 vnd/ khách 

(áp dụng với trường hợp khách đăng ký 
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đi một mình mà không thể ghép ngủ ghép 
cùng người khác) hoặc do yêu cầu được 
ngủ riêng từ phía khách hàng. 
 

 

CHÍNH SÁCH TRẺ EM: 
➢ Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 

người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour (tiêu chuẩn 
như trẻ em tính phí) 

➢ Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng). 
➢ Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn 

 

Lưu ý: 

1.Nên đi dày dép thấp để tiện di chuyển 

2. Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Á Thái Travel sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (10 khách 

người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty sẽ có 

trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 5 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới 

 Chú ý chung: 

*/  Phụ thu phòng đơn: 900.000 vnd/ khách (áp dụng với trường hợp khách đăng ký đi một mình mà 
không thể ghép ngủ ghép cùng người khác) hoặc do yêu cầu được ngủ riêng từ phía khách hàng. 

*/ Chênh lệch giá vé thắng cảnh (có thể có) của những điểm du lịch tăng lên sau thời điểm đặt tour. 
Điều này do thực tế phát sinh khách quan. Mong Quý khách thông cảm! 

*/ Quý khách đi tour (đặc biệt là các tour liên quan đến tàu thủy, tàu hỏa, máy bay… hoặc các tour 
đi 

đến các vùng biên giới) phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu). 

Trẻ dưới 14 tuổi tối thiểu phải mang theo giấy khai sinh. Trẻ em từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải có 

Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. 

*/ Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường 

*/ Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình 

*/  Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại nếu 
không 

thông báo từ lúc đăng ký tour. 

*/ Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng 
ngày 

khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 
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-  Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu 
đường, 

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh, 

phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết 
Quý 

khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu 
trách 

nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng 

như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi 
trong 

suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang 
quý, 

vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

-thời hạn sử dụng voucher: 30/3/2023 
- Địa điểm sử dụng voucher: Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Á Thái 

 VP Hà Nội: số 11 ngõ 23 Đỗ Quang 

VP HCM: P921 Block C2, Belleza Apartment, Pham Huu Lau Road, Phu My 
Ward, District 7, Ho Chi Minh City 

VP Nha Trang: 51 Đặng Hữu Trứ- Vĩnh Nguyên- Nha Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


