
 

TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 
 KDL DIAMOND BAY- BÃI NHŨ TIÊN 

 KHU DU LỊCH ĐẲNG CẤP 5 SAO VINWONDER 

 XỨ SỞ THẦN TIÊN –«  NGÔI LÀNG CỦA NGƯỜI LÙN » 

 HỒ TRÊN MÂY 

 CHECK IN CỔNG TRỜI- ĐÀ LẠT VIEW 

 CHÙA LINH ẨN- VIẾNG TƯỢNG QUAN ÂM LỚN NHẤT LÂM ĐỒNG 

 PHÂN VIỆN SINH HỌC- LÂU ĐÀI SOCOLA 

 BUFFET RAU  

 

 PHƯƠNG TIỆN: ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN: 4 NGÀY 4 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH: TỐI THỨ 4 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN: 2 + 3 SAO 

 

============================================================================= 

LỊCH TRÌNH TOUR 

ĐÊM 01: HỒ CHÍ MINH - NHA TRANG (Nghỉ đêm trên xe) 

Buổi tối: 

20h00: Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách tại điểm hẹn. Sau đó đưa Quý khách khởi hành đi Nha Trang. 

Đoàn dừng chân nghỉ ngơi thư giãn tại Đồng Nai, sau đó tiếp tục chặng đường Quý khách nghỉ ngơi qua 

đêm trên xe. 

NGÀY 1: KHU DU LỊCH DIAMOND BAY– BÃI NHŨ TIÊN- YẾN SÀO- VINWONDERS- I 

RESORT (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 

07h00: Qúy khách dùng điểm tâm tại nhà hàng 

08h30: 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…“ chi phí tự 

túc” 

Quý khách được miễn phí ghế dù, tắm nước ngọt và tắm biển thỏa thích tại Bãi tắm Nhũ Tiên.  

11h30: Qúy khách dùng cơm trưa. Sau đó di chuyển vào TP Nha Trang nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: Qúy khách chọn 1 trong 2 chương trình: 

Chương trình 1:   

15h00: Xe đưa đoàn đến với Nhà Yến, mua sắm Yến sào Nha Trang tốt nhất, giá cả rẻ nhất; được dùng trà 

Yến miễn phí và nếm vị Yến sào Nha Trang chính hiệu. Kế đến, Quý khách sẽ tận mắt nhìn thấy các quy 

trình sơ chế tổ Yến, được phổ biển tỉ mỉ kỹ thuật xây dựng nhà chim và nghệ thuật dẫn dụ chim Yến vào 

nhà. Quý khách sẽ được nghe thuyết minh sâu sắc vòng đời chim Yến... Và, hấp dẫn nhất là được vào bên 



trong nhà chim, được sờ thấy những chiếc tổ Yến và nhìn thấy chim Yến “cư ngụ” trong môi trường nhà 

phố. 

Quý khách tiếp tục tham quan I Resort để được thư giãn tối đa với dịch vụ tắm bùn, suối khoáng mang đậm 

phong cách Spa (Chi phí tự túc). Khu nghỉ dưỡng I – resort được bao bọc bởi dáng núi hùng vĩ và dòng 

sông Cái Nha Trang hiền hòa uốn lượn kết hợp với lối kiến trúc độc đáo sử dụng các vật liệu địa phương 

như gỗ, đá, lá dừa nước tạo cảm giác mộc mạc, tự nhiên khiến quý khách sẽ có những phút giây thư giãn khi 

trải nghiệm dịch vụ nơi đây. 

Chương trình 2:   

13h00: Quý khách đăng kí đi VINWONDER – khu Du lịch tiêu chuẩn 5* (Chi phí tự túc) mang tầm cỡ 

Quốc tế, nơi được biết đến như “Hòn Ngọc Viễn Đông”  

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. 

 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. 

 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 

18h00: Xe đưa quý khách đi dùng buổi tối tại Nhà hàng. 

NGÀY 02:  NHA TRANG - ĐÀ LẠT (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 

Buổi sáng: 

06h00: Đoàn dùng bữa sáng tại Nhà hàng. Làm thủ tục trả phòng và di chuyển đi mua sắm tại Chợ Đầm. 

07h30: Tiếp tục hành trình lên Đà Lạt. 

11h30: Đến Đà Lạt, Đoàn tham quan Ga Đà Lạt- Nhà Ga Xe Lửa cổ nhất Việt Nam, được xây dựng hơn 80 

năm trước với đường xe lửa răng cưa hiếm có trên thế giới, đã được Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam công 

nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. 

12h30: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, về Khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

15h00: Quý khách khởi hành đến tham quan XỨ SỞ THẦN TIÊN- ngôi làng của những người lùn- xinh 

xắn và thơ mộng Fairytale Land. Ngôi làng được bao quanh bởi những hàng cây Tùng và tràn ngập các loài 

hoa đầy sắc màu. Cư dân sinh sống là những kẻ “thiếu chiều cao” nhưng luôn vui vẻ và yêu đời, check in 

vọng gác của kẻ si tình. 

Quý khách tham quan Hầm rượu vang Vĩnh Tiến, xem các công đoạn của công nhân trong nhà máy chế 

biến rượu, trà Atiso, đông trùng hạ thảo…. 

16h30: Quý khách Check in chụp hình cùng Bông hoa Dã Quỳ khổng lồ và Nụ hoa Atiso bằng kính nhiều 

màu tại Quảng Trường Lâm Viên hoặc thư giãn bên cạnh bờ Hồ Xuân Hương thơ mộng.  

17h30: Đoàn khám phá ẩm thực mới lạ hấp dẫn: “Buffet rau không giới hạn” nơi Phố Núi với: 

1. Salad trộn + củ quả hấp không giới hạn số lượng  



2. Rau ăn lẩu, 2 loại nước lẩu, bún + mì trứng, trà đá 

3. Ba chỉ, bò fille, cá diêu hồng, vây cá hồi, tôm, mực, cá viên, các loại nấm…  
4. Cơm chiên rau củ  

5. Trái cây tráng miệng. 

Buổi tối: 

Qúy khách tự do khám phá thành phố Đà Lạt về đêm, dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương, Chợ Đà Lạt về đêm 

hoặc thưởng thức những món đăc sản nướng, Lẩu gà lá é, Lẩu Bò Ba Toa, Sữa đậu nành, Kem Bơ, chè 

hé...vv 

NGÀY 03: ĐÀ LẠT VIEW- HỒ TRÊN MÂY - THIÊN VƯƠNG CỔ SÁT- DOMAINE DE MARIE- 

PHÂN VIỆN SINH HỌC- LÂU ĐÀI SOCOLA (Ăn Sáng, Trưa) 

07h00: Qúy khách đến dùng bữa sáng tại Nhà hàng. Đoàn kết hợp tham quan Đà Lạt View với khung cảnh 

“sương khói mờ nhân ảnh”, khuôn viên ngắm toàn cảnh Đà Lạt thơ mộng và nổi bật lên đó là hình ảnh Cổng 

Trời. Chắc chắn là điểm check-in mới mẻ không thể bỏ qua cũng là nơi để quý khách thả lòng ngắm thành 

phố Đà Lạt yên bình mùa đông. 

08h30:  Quý khách đến viếng chùa Thiên Vương Cổ Sát- Nơi nổi tiếng với nét kiến trúc mang đậm phong 

cách Trung Hoa và sự bí ẩn về Chiếc bàn xoay kỳ lạ.  

10h00: Xe đưa quý khách ghé tham quan Hồ Trên Mây.Tiệm cafe Hồ trên mây Đà Lạt không những có 

những ngọn đồi hoa tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, bạn còn được chiêm ngưỡng hồ bơi trên cao, thỏa thích đi dạo 

trên trên mặt nước. Điển hình là căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn, với lối thiết độc đáo.Nơi đây có một khu vườn 

trồng đầy hoa với nhiều loại hoa khác nhau. Hoa cẩm tú cầu, hoa dạ yến thảo, hoa nữ hoàng xanh 

11h30: Qúy khách dùng bữa trưa tại Nhà hàng. Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi chiều:  

14h00: Qúy khách khởi hành đến tham quan Nhà thờ Domaine de Marie- được xây dựng trong khuôn viên 

hơn 10ha, mang đậm phong cách cổ điển Châu Âu độc đáo. Trong nhà thờ có tượng Đức Mẹ đứng trên quả 

địa cầu tạc theo hình mẫu của phụ nữ Việt Nam, do Jonchère - một kiến trúc sư người Pháp thiết kế. 

16h00: Tiếp tục tham quan Phân viện sinh học Đà Lạt (hay còn gọi là Viện nghiên cứu Khoa học Tây 

Nguyên). Nơi đây được xem như "Lâu đài huyền bí" đang là tâm điểm check-in của giới trẻ Đà Lạt bởi nét 

cổ kính, rêu phong. Nơi đây còn trưng bày các mẫu vật, xương, sừng, mô hình của các loài động vật quý 

hiếm như khủng long, voi, hổ, gấu, vượn… 

Ngoài ra Qúy khách sẽ có trải nghiệm mới lạ khi đến với Lâu đài Socola Gallery La Chocotea để khám 

phá quy trình tạo hình chocolate độc đáo và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật làm từ chocolate. 

17h00: Xe đưa quý khách tham quan, mua sắm các đặc sản địa phương về làm quà cho bạn bè, người thân. 

17h30: Xe đưa quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi.  

Quý khách Tự túc dùng cơm tối và tự do khám phá Đà Lạt về đêm. 

Buổi tối: Qúy khách có thế đăng kí tham gia “Chương trình Giao lưu Cồng chiêng Tây Nguyên” với 

những tiết mục ca muá nhạc cụ dân tộc độc đáo và cùng tìm hiểu về cuộc sống, tập quán của người đồng bào 

bản địa K’ho ngay dưới chân núi Langbiang. (Chi phí tự túc) 

NGÀY 4: ĐÀ LẠT - BẢO LỘC - TP.HCM  (Ăn sáng, Trưa)    

07h00: Quý khách trả phòng, dùng điểm tâm tại Nhà hàng.  

Qúy khách chinh phục con đèo Tà Nung mệnh danh là “Con đường tơ lụa Đà Lạt” tuyệt đẹp sau đó dừng 

chân viếng Chùa Linh Ẩn- một trong “tứ Linh cổ tự của Đà Lạt”. Điểm đặc biệt nhất nơi đây chính là 

Ngôi chùa sở hữu tượng Phật Di Lặc lớn nhất ở Lâm Đồng, tượng Quan Âm cao nhất Việt Nam và là 

nơi đặt gần 500 tượng Quan Âm bồ tát với thiết kế giống đến 100%, được sắp xếp ngay hàng thẳng lối vô 

cùng trang nghiêm.  



11h00: Đoàn dừng chân thưởng trà tại Tâm Châu. 

12h00 : Đến TP Bảo Lộc. Đoàn dùng bữa trưa tại Nhà hàng. Sau đó tiếp tục khởi hành về TP.HCM. 

1. Heo rừng xào lăn 

2. Lẩu dưa chua 

3. Cá kho tộ 

4. Salad trộn trứng 

5. Gà kho sả ớt 

6. Rau xào tỏi 

7. Cơm trắng, tráng miệng trà đá 

18h30 : Đoàn về đến HCM, xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình tham quan, chia 

tay và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian sớm nhất.  

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trân có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh thực tế và điều kiện thời tiết, nhưng 

số lượng các điểm tham quan không thay đổi. 

“Nếu tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, tour sẽ dời sang lịch tiếp theo khi đủ điều kiện khởi hành 

để đảm bảo các biện pháp phòng chống lại sự lây lan của dịch theo hướng dẫn của bộ Y Tế và Chính 

Phủ” 

GIÁ TOUR CHI TIẾT 

LOẠI XE 

KHỞI HÀNH  

TỐI THỨ 4 HÀNG TUẦN 

GIÁ VÉ NGƯỜI 

LỚN 

Phòng 3,4 khách/ 

phòng 

FESTIVAL HOA 

KHỞI HÀNH : 01/11 

Đến 25/12 
Phòng 3,4 khách/ phòng 

TRẺ EM 

(Từ 6 đến 10 tuổi) 

XE GHẾ NGỒI  

30 ĐẾN 45 CHỐ 

2.690.000 Đ 2.890.000 Đ 75% 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển XE GHẾ NGỒI : Mỗi đợt tối thiểu 25 khách/đợt. Trường hợp không đủ slk 

thì được dời sang lịch khởi hành tiếp theo. Xe từ 30 đến 45 chỗ tùy lượng 

khách ,xe đời mới máy lạnh (từ 25 –> 28 khách đi xe 30 chỗ, từ 30 –> 33 

khách xe 35 chỗ, trên 40 khách xe 45 chỗ), đón khách theo chương trình. 

Lưu trú Tiêu chuẩn:  

Tại Nha Trang: KS 3 sao. (Ăn sáng tô ly) Tiêu chuẩn 2,3,4 Khách/ Phòng 

Tại  Đà Lạt: KS chuẩn 2 sao. Tiêu chuẩn 3,4 khách/Phòng 

 Phụ thu phòng 2: 75.000 đ/khách/1 đêm tại Đà lạt (ngày thường) ( 

phòng 1 giường lớn)  

 Phụ thu phòng 2: 125.000 đ/khách/1 đêm tại Đà lạt (dịp lễ) ( phòng 

1 giường lớn) 

 Phụ thu phòng đơn: 800.000đ/khách/tour / ngày thường (1 Giường 

lớn) . 1.000.000 đ/ Khách/ Tour/ Ngày Lễ.Trường hợp trong đợt 

khởi hành có khách lẻ ghép, Hải Đăng sẽ ghép cho khách và không 

phải đóng phụ thu. 

*** Nếu quý khách có nhu cầu ở khách sạn 3-4-5 sao vui lòng liên hệ công ty để 

được sắp xếp. 



Ăn uống Điểm tâm: 4 buổi  set Menu: 50.000 đ/suất (1tô bún, phở, hủ tiếu + 1 ly nước 

ngọt, sữa, café) 

Ăn chính: 6 buổi: 1 buổi Buffet rau: 120.000 đ + 5 buổi: 90.000đ/suất  

Vé tham quan Vé vào cổng: 

 KDL DIAMOND BAY- BÃI NHŨ TIÊN 

 FAIRYTALE LAND- HẦM RƯỢU VĨNH TIẾN 

 GA ĐÀ LẠT 

 PHÂN VIỆN SINH HỌC 

 ĐÀ LẠT VIEW 

 QUÊ GARDEN 

Bảo hiểm 50.000.000 đ/Người/trường hợp (Không được hưởng Bảo hiểm du lịch cho các 

trường hợp hợp sau: trên 80 tuổi, tiền sử các bệnh như: tim mạch, đột quỵ, …) 

Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Nước suối, khăn lạnh, 

nón 

Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

Nón du lịch: 1 nón/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí cá nhân Giặt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chương trình …. 

VAT  10% 

Điểm tham quan Tắm bùn khoáng, Vinpearland, Cồng chiêng Tây Nguyên, các điểm tham quan 

ngoài chương trình. 

                                                     QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

Trẻ em dưới 5 tuổi Miễn phí, ngủ chung bố mẹ. Mỗi cặp vợ chồng chỉ được mang theo 1 bé miễn phí, 

trẻ thứ 2 được tính 50% vé người lớn. 

Phụ thu ghế ngồi của bé nếu ba mẹ cho nhu cầu: 40% giá tour 

Từ 6-10 tuổi 75% vé tour Bao gồm các dịch vụ ngủ chung bố mẹ, 1 chỗ ngồi trên xe, ăn uống 

theo chương trình. 1 Cặp vợ chồng chỉ được mang theo 1 bé, trẻ thứ 2 được tính 1 

vé người lớn. 

 Trên 10 tuổi  Vé người lớn 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 

 20h00: Đón khách tại 367 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình. 

 20h30: Đón khách tại Trường Đại Học Hồng Bàng, 03 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình (Có 

chỗ gửi xe qua đêm: bãi xe nhà hàng Hoa Sứ của khách sạn Đệ Nhất). 

 21h00: Đón khách tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1. 

 21h15: Đón khách tại Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Phường 21, Quận Bình Thạnh. 

 21h30: Đón khách tại Đón khách tại Ngã 4 Thủ Đức, Phường Hiệp Phú, Quận 9. 

 22h00: Đón khách tại Siêu thị Lotte Mart, Ngã 4 Amata, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 

GHI CHÚ 

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

 Du 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’ 



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

mang valy lớn.  

 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.  

 Du 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 và năm sinh. 

 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. 

QUY ĐỊNH MUA TOUR VÀ HỦY TOUR 

Sau khi đăng ký, thanh toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100% trước khởi hành 7 ngày.  

Dời ngày khởi hành trước 10 ngày không mất phí, sau 8 ngày mất 20%. (Không tính ngày lễ và chủ nhật), 

chỉ được dời 1 lần. 

Sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour  

Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 30% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ nhật) 

Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ nhật) 

Từ 3-5 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ nhật) 

Từ 2 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ nhật) 

Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau 15 ngày so với 

ngày khởi hành mất 100% giá tour. (Không tính ngày chủ nhật.) 

Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến công ty nhận tiền trong vòng 2 tuần kể từ ngày đăng ký tour. Chúng 

tôi chỉ thanh toán trong thời gian 14 ngày nói trên.  

Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe lửa, máy bay 

hoãn/hủy chuyến, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác ngoài việc 

hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng của tour đó. 

 

 

 
 

 


