
 

KHÁM PHÁ MỚI – Trải nghiệm mới 

 
  

NGÀY 1:DI CHUYẾN ĐẾN NHA TRANG ( Ăn Sáng - Trưa – Tối ) 

Đêm 19h00: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi tour Nha Trang 3 ngày 

3 đêm. Quý khách nghỉ đêm trên xe. Xe sẽ ghé điểm dừng chân để quý khách nghỉ ngơi và vệ 

sinh cá nhân. 

Sáng 05h00: Tới TP. Nha Trang, quý khách vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. 

07h00: Xe đưa quý khách khởi hành đi biển Dốc Lết - Được xem là bãi biển đẹp nhất Nha Trang trải 

dài với những bãi cát trắng cao, ngăn cách đất liền với biển là hàng dương xanh rì trong gió. 
 

08h00: Đoàn đến biển Dốc Lếch. Tại đây đoàn tự do tắm biển, chụp hình ( Chi phí ghế dù 

tự túc) 

10h30: Đoàn lên xe quay về TP. Nha Trang 

11h30: Đoàn về đến TP.Nha Trang, xe đưa quý khách đi dùng cơm trưa. Sau bữa trưa quý 

khách về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều     14h00: Xe đưa qúy khách tiếp tục quan Tháp Bà Ponaga . Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của 

dân tộc Chăm tại Khánh Hòa còn sót lại. Đoàn sẽ được thưởng thức nét kiến trúc độc đáo có 

lịch sử cách đây hàng nghìn năm. 

 

16h00: Qúy khách ghé Trung tâm du lịch suối khoáng Tháp Bà với dịch  vụ “Ôn tuyền  thủy 

liệu pháp” ngâm nước khoáng nóng, tắm bùn khoáng (phí tự túc). 

18h00: Xe đưa quý khách dùng cơm tối với thực đơn tiệc BBQ hấp dẫn. 

TỐI: 

 

Quý khách tự do khám phá TP. Nha Trang về đêm 
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NGÀY 2: NHA TRANG – ĐẢO YẾN - HÒN NỘI  

Sáng  

06h00: Quý khách dùng điểm tâm. 

07h00: Xe đưa quý khách đến Cảng Yến Sào.Bắt đầu hành trình tham quan Đảo Yến – Hòn 

Nội. 

09h00: Tàu cập bến, quý khách sẽ được tham quan hang yến Hòn Sam, khám phá những rạn 

san hô đầy màu sắc bằng tàu đáy kính. 

09h30: Quý khách di chuyển đến bãi tắm đôi. Tại đây, quý khách được tự do nghỉ ngơi, thỏa 

sức vẫy vùng dưới làn nước trong xanh, sử dụng các dịch vụ giải trí ở trên đảo như: câu cá, 

chèo thuyền kayak… (có thu phí). Đồng thời quý khách có thể chinh phục đỉnh Du Hạ cao 

90m và ngắm nhìn toàn cảnh Đảo Yến -Hòn Nội từ độ cao này. 

11h30: Dùng cơm trưa tại nhà hàng trên đảo với các món ăn đặc trưng 

Chiều 13h00: Quý khách ghé thăm miếu thờ Tổ nghề Yến Sào Khánh Hòa và tìm hiểu lịch sử  

hình thành, phát triển ngành nghề Yến Sào. 

14h00: Quý khách lên tàu trở về đất liền. 

16h00: Xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi. 
 

18h30: Đoàn đi dùng bữa tối với đặc sản Nem Nướng Nha trang 

Tối Quý khách tự do khám phá TP.Nha Trang về đêm 



 

KHÁM PHÁ MỚI – Trải nghiệm mới 

   

NGÀY 3: NHA TRANG – VƯỜN NHO - TP.HCM 

Sáng 06h30: Quý khách làm thủ tục trả phòng và ăn điểm tâm sáng.  
 

8h00: Xe đưa quý khách tham quan mô hình nuôi Yến trong nhà, tận mắt thấy Yến làm tổ, 

xem các khâu chế biến Yến thành phẩm và các sản phầm làm từ Yến. Dùng trà Yến thanh 

nhiệt miễn phí. 

09h30: Đoàn rời Nha Trang về Tp.HCM. Trên đường ghé Phan Rang tham quan Vườn Nho 

và thưởng thức rượu và mật nho tại đây quý khách có thể mua đặc sản tỏi và nho làm quà 

biếu. 

Trưa 12h30: Qúy khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Cà Ná 

 

Chiều 14h00: Dừng chân mua sắm nước mắm Phan Thiết, khô mực, cá... Khởi hành về Tp.HCM 
 

18h00: Đến TP.HCM, hướng dẫn viên đưa quý khách về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc tour 

Nha Trang 3 ngày 3 đêm. 

GIÁ TOUR TRỌN GHÉP ĐOÀN – KHỞI HÀNH…….. ………VNĐ / KHÁCH  

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

● Xe du lịch chất lượng tiêu chuẩn từng đoàn đưa đón tham quan theo chương trình  

● 02 đêm Hotel/Resort theo từng hạng mức tiêu chuẩn Quý khách lựa chọn: 02 khách/ phòng (Lẻ 

nam lẻ nữ nghỉ phòng ba, khách đi lẻ chịu phí phòng đơn). 

● Tàu câu cá – dụng cụ câu cá – dụng cụ ngắm san hô – mồi câu – áo phao. 

● 04 bữa ăn chính theo chương trình mức ăn 150k/ khách trong đó có bữa ăn trên tàu 200k/ khách 

Lưu ý: Trước ngày khởi hành 1 ngày không được hủy các bữa ăn và công ty không trả lại tiền 

các bữa ăn sau khi tour khởi hành. 
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● 02 bữa sáng theo tiêu chuẩn của khách sạn. 

● HDV chuyên nghiệp, nhiệt tình, đón tiễn và tham quan suốt tuyến  

● Nước uống  + khăn lạnh trên xe: 02chai/ ngày/ người. 

● Bảo hiểm du lịch mức đền bù tối đa: 20,000,000 VND/ người/ vụ. 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

● Ăn uống ngoài chương trình, đồ uống (Bia, rượu, nước ngọt…) trong các bữa ăn. 

● Chi phí tắm biển, vui chơi giải trí và các chi phí cá nhân. 

● Thuế giá trị gia tăng 10% VAT  

● Phụ thu phòng đơn: Theo từng hạng phòng cụ thể. 

● Điểm 

● Và các chi phí khác không có trong mục bao gồm. 

GIÁ TOUR TRẺ EM (Tính theo năm sinh): 

✔ Trẻ em (từ 11 tuổi ) 100% tiền tour (chế độ như người lớn) 

✔ Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi) 60% tiền tour (chế độ ngồi riêng, ăn riêng, ngủ chung 

giường người thân) 

✔ Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) Miễn phí (người thân tự lo ăn, ngủ, tham quan cho trẻ) 

✔ Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Từ trẻ nhỏ thứ 2 trở lên phải mua ½ vé người 

lớn. 

✔ Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 06 khách và tối đa là 45 khách/đợt. Trong trường hợp số lượng khách 

không đủ để khởi hành, qúy khách sẽ được dời ngày khởi hành vào đợt gần nhất còn chỗ. 

LƯU Ý: 

Lưu ý: Thông tin cần biết khi tham gia chương trình: 

✔ Quý khách mang theo hành lý gọn nhẹ và tư trang tự bảo quản trong quá trình tham quan. 

✔ Quý khách cần mang theo giày đi bộ, máy chụp hình-quay phim, kính mát, kính bơi, kem 

chống nắng và các loại đồ dùng cá nhân thuốc men theo chỉ định khác… 

✔ Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều khoản, 

giá tour bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình. Trong trường hợp Quý khách 

không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu 

kỹ chương trình từ người đăng ký cho mình. 
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✔ Giấy CMND / Giấy QCD / Hộ chiếu (passport) của Quý khách phải có chữ ký, còn thời hạn 

sử dụng trên 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trẻ em dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh, nếu đi kèm 

người thân, phải có giấy Ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. (bản chính). 

✔ Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo 

tour). 

✔ Quý khách từ 70 tuổi đến 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi 

du lịch nước ngoài của bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 

✔ Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour để được tư vấn thêm thông tin. 

Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lý do an toàn cho khách. 

✔ Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu. Hai người lớn được 

ngủ kèm 1 trẻ em. 

✔ Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp giờ bay 

có thể thay đổi mà không được báo trước. 

✔ Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp 

bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy bay, 

xe lửa, tàu thủy, xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour không 

thể thực hiện tiếp được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi 

phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa, vé máy bay, dịch vụ ăn ở… và không chịu trách nhiệm 

bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác. 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR: 

● Đặt cọc ngay sau khi đăng ký tour: 50% giá trị Tour. 

● Số còn lại thanh toán trước khi khách Out – 02 ngày (Không tính Thứ 7 & Chủ nhật). 

QUY ĐỊNH HOÃN/ HỦY: Không áp dụng cho Hủy tour ngày lễ, không tính Thứ 7 & Chủ 

nhật 

● Hủy sau khi đặt dịch vụ: phí hủy 20% giá tour. 

● Hủy 05 - 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% giá tour. 

● Hủy 02 - 04 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% giá tour. 

 


