
 

 
CHƯƠNG TRÌNH TOUR  

NHA TRANG – ĐẢO BÌNH BA hoặc 

 ĐIỆP SƠN - ĐÀ LẠT 

              NHA TRANG – ĐẢO BÌNH BA / ĐẢO ĐIỆP SƠN + DỐC LẾT – CHÙA LONG 

SƠN - NHÀ YẾN - THÁP BÀ - SUỐI KHOÁNG THÁP BÀ -  DINH BẢO ĐẠI  

VƯỜN HOA THÀNH PHỐ – NHÀ THỜ DOMAIN – THÁC DANTALA 

SHOWNROOM HOA KHÔ 

THỜI GIAN : 05 NGÀY 04 ĐÊM  - PHƯƠNG TIỆN : BẰNG XE 

KHỞI HÀNH : HÀNG NGÀY  - SỐ LƯỢNG : 02 KHÁCH TRỞ LÊN 

 

 

 

NGÀY  01:               TPHCM / HÀ NỘI  - NHA TRANG             (Ăn 02 bữa) 

 

Sáng:Quý khách ra sân bay Quốc Nội, làm thủ tục check in đáp chuyến bay đi Nha Trang. Tới sân bay Cam 

Ranh xe đón quý khách về Nha Trang, nhận phòng khách sạn (nếu có phòng sớm). 

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó về khách sạn nghĩ ngơi. 

Chiều:                 QUÝ KHÁCH CÓ THỂ LỰA CHON 1 TRONG 2 CHƯƠNG TRÌNH SAU: 

Chương trình 1 : Đi Vinpearlland chi phí tự túc (880.000 VND/ vé người lớn + 700.000 VND/ vé trẻ em 

Xe và HDV đưa quý khách xuống Cảng Cầu Đá. Quý khách vượt 3320m cáp treo vượt biển dài nhất thế giới 

để sang đảo Ngọc Xinh Đẹp.Từ trên độ cao 60m so với mặt nước biển quý khách chiên ngưỡng Vịnh Nha 

Trang và toàn cảnh thành phố thơ mộng.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.Quý 

khách còn được thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của các chú cá heo và hải cẩu rất thân thiện và hài 
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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. HDV và xe sẽ đón quý khách tại khu vực xuống cáp. Sau đó đưa 

quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Về khách sạn nghĩ ngơi. 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. 

Chương trình 2: city tham tham quan Nha Trang và tắm biển Nha Trang. 

Xe và HDV đưa quý khách quý khách tham quan Nhà thờ Chánh Tòa hay còn gọi là Nhà thờ Núi tọa lạc 

ngay trung tâm thành phố được xây dựng trên một đỉnh đồi với diện tích 4.500m2, với kiến trúc Gỗ – tích nổi 

bật và tường vách được xây bằng tấp lô xi măng đã tạo cho nhà thờ một kiến trúc độc đáo nếu chân du khách 

phải dừng lại khi qua đây. 

Tham quan Chùa Long Sơn một trong 20 ngôi chùa lớn tại thành phố Nha Trang.Quý khách chiêm ngưỡng 

bức tượng Kim Thân Phật Tổ cao 24m ngự trên đồi Thủy Trại được xây đựng năm 1963. 

Về lại khách san. Tự do tắm biển Nha Trang. 

Tối: HDV và xe sẽ đón quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Về khách sạn nghĩ ngơi. 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  02 :   KHÁM PHÁ ĐẢO TÔM HÙM / ĐẢO ĐIỆP SƠN                      (Ăn 03 bữa) 

 

Sáng : Quý khách ăn sáng tại khách sạn.Sau đó chuẩn bị đồ tắm, kem chống nắng để tham gia chuyến du 

ngoạn đảo.  

Quý khách chọn 1 trong 2 option sau: 

OPTION 1 : KHÁM PHÁ ĐẢO TÔM HÙM BÌNH BA 

8h00 – 8h30: Xe và HDV đón khách khởi hành chuyến hành trình khám phá thú vị ốc đảo Bình Ba. Trên cung 

đường quý khách được nghe thuyết minh, ngắm nhìn những cảnh đẹp như: Vịnh Nha Trang, Bãi Dài, Chùa Từ 

Vân… 

9h30 – 10h00: Quý khách đến Cảng Đá Bạc di chuyển bằng cano bắt đầu trải nghiệm những cảm xúc vui vẻ 

thú vị trong ngày, quý khách tham quan bằng xe Tuk Tuk với những cảnh đẹp nổi tiếng tại đảo như: 

 Bãi Chướng: Nơi đón ánh Bình Minh đầu tiên trên đảo, được ví như một bức tranh thủy mặc khi mặt 

trời ló dạng. 

 Hòn Rùa: Quý khách tự do chụp hình với “ Cụ Rùa Bình Ba” theo cách gọi thân tình của người dân 

nơi đây. 

 Điện Địa Tạng: Nơi quý khách có thể nguyện cầu bình an cho mình và gia đinh, gắn liền với đời sống 

tinh thần người dân xứ đảo. 

11h00: Quý khách di chuyển lên bè, tự do tham quan bè nuôi hải sản. Dùng cơm trưa với những món ăn hải sản phong 

phú mang đậm văn hóa ẩm thực của người dân xứ đảo  

 Cá tả Bín Lù. ( đặc sản đặc biệt ) 

 Các loại ốc hấp ( theo mùa ). 

 Mực lá áp chảo. 

 Gỏi cá mai 



 
 Tôm hấp 

 Lẫu hải sản. 

 Rau xào 

 Bún tươi, Bánh tráng 

 Trái cây tráng miệng. 

13h00: Tiếp tục hành trình quý khách tham quan Bãi Nồm - một trong những bãi biển đẹp nhất tại Bình Ba, tự 

do tham quan tắm biển, ngắm san hô tại khu Thiên Thủy với nhiều màu sắc rực rỡ. 

16h30: Quý khách tham quan chợ Bình Ba trải nghiệm văn hóa họp chợ đặc biệt của người dân trên đảo, mua 

đặc sản về làm qua cho gia đình, người thân. Sau đó trở lại cảng Tàu đưa khách về lại đất liền ,khởi hành về tp 

Nha Trang, về khách sạn nghỉ ngơi . 

Tối: HDV đưa quý khách dùng cơm tối taị nhà hàng. Sau đó quý khách tự do khám phá chợ đêm Nha Trang, 

công viên Phù Đổng, Cà phê Bốn Mùa, khu hải sản Tháp Bà.Về khách sạn nghỉ ngơi. 

OPTION 2 : KHÁM PHÁ ĐẢO ĐIỆP SƠN + DỐC LẾT 

Sáng: Xe và HDV  đón quý khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Điệp Sơn. Trên đường đi quý khách sẽ được 

tìm hiểu những địa danh nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa: Vịnh Nha Phu, Ninh Vân Bay, Hòn Hèo, Đá Bàn…, 

cùng nhau tìm hiểu những món đặc sản truyền thống của thị xã Ninh Hòa: Nem Ninh Hòa, Dừa Xiêm Ninh 

Đa… 

Tiếp tục đến với hành trình đoàn nghe HDV thuyết minh về những ngành nghề truyền thống và nghành nuôi, 

trồng thủy sản. 

Đến Cảng Điệp Sơn, quý khách lên cano bắt đầu hành trình khám phá Đảo Điệp Sơn, sau những phút lênh 

đênh trên tàu, đảo Điệp Sơn dần hiện lên như một bức tranh thiên nhiên hữu tình với những cụm đảo hoang sơ 

mang hình dáng độc đáo đan xen là những hàng cây xanh ngát, bờ cát trắng mịn, điểm lên một chút nắng gió 

trên những ngôi nhà làng chài đơn sơ… Tất cả như khiến mọi người quên đi những mệt mỏi, bộn bề lo toan 

của cuộc sống thường ngày. 

Cano cập bờ quý khách bắt đầu tìm hiểu cuộc sống, tập tục của ngư dân Điệp Sơn, khám phá con đường dưới 

biển độc đáo nhất Việt Nam cùng nhau lưu giữ những shoot hình tuyệt đẹp, chinh phục con đường uốn lượn 

dài gần 700m nằm dưới mặt nước.  

11h30: Đoàn dùng bữa trưa tại Đảo với các món ăn dân dã đậm chất vùng biển : 

1. Tôm hấp 

2. Sườn ram mặn 

3. Cá chiên mắm 

4. Mực xào chua ngọt 

5. Rau muống xào tỏi 

6. Lẩu hải sản 

7. Cơm trắng, trái cây, trà đá. 

Đoàn lên tàu di chuyển về đất liền xe và HDV sẽ đưa quý khách sang Dốc Lết, tự do tham quan, tắm biển, 

tham gia các trò chơi thể thao nước hoặc thưởng thức hải sản tươi sống tại Chợ Hải Sản địa phương (phí tự 

túc). 



 
16h00: Đoàn thu dọn hành lý. Khởi hành về lại Nha Trang. Trên dường dừng chân tham quan ruộng muối 

Ninh Diêm, chụp ảnh lưu niệm hoặc quý khách có thể mua đặc sản Nem Ninh Hòa làm quà cho bạn bè và 

người thân.Về đến Nha Trang xe đưa quý khách khách sạn nghỉ ngơi. 

Tối: HDV đưa quý khách dùng cơm tối taị nhà hàng. Sau đó quý khách tự do khám phá chợ đêm Nha Trang, 

công viên Phù Đổng, Cà phê Bốn Mùa, khu hải sản Tháp Bà.Về khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 03:           NHA TRANG – ĐÀ LẠT           (Ăn 03 bữa)          

 

Sáng : Quý khách dùng điểm tâm sáng.Sau đó quý khách trả phòng khách sạn. Xe và HDV đưa quý khách đến 

Nhà Yến Nha Trang, đến đây quý khách tìm hiểu về đặc sản Nha Trang cũng như tìm hiểu ngành nghề khai 

thác chế biến tổ yến sào. 

Quý khách tiếp tục hành trình với Tháp Bà Ponagar một trong những tháp cổ của người Chăm để lại, nằm 

cạnh bờ sông Cái Nha Trang.Đến đây quý khách còn có thể thưởng thúc những điệu múa của người Chăm, tìm 

hiểu về ngành nghề làm gốm, dệt vải cổ truyền của dân tộc Chăm. 

Xe đưa Quý khách đến khu du lic̣h suối khoáng nóng Tháp Bà sử duṇg “Ôn tuyền thủy liêụ pháp”, Đến 

đây quý khách ngâm mình thư giãn với bùn khoáng trong vòng 20 phút. Sau đó chuyển qua phương pháp mát 

xa trị liệu bằng những tia nước bắn vào các huyệt đạo làm cho cơ thể giải mỏi trong vòng 10 phút, quý khách 

tiếp tục thư giãn với dịch vụ ngâm khoáng nóng hồ bơi và thác nước giúp cho quý khách cải thiện các bệnh về 

xương khớp kèm theo đó tẩy đi các tế bào chết của da làm cho da sẽ mịn màng hơn. Tắm bùn giúp quý khách 

chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe và da ( chi phí tắm bùn khoáng tự túc). 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa với đặc sản Nem Nướng và Bún Cá - môṭ nét văn hóa ẩm thưc̣ của người 

dân Nha Trang. 

13h00: Quý khách khởi hành lên Đà Lạt bằng xe Openbus. Trên đường đi quý khách ngắm toàn cảnh rừng 

nguyên sinh trên độ cao 1.500m so với mực nước biển và chiên ngưỡng rừng thông bao phủ thành phố Đà Lạt. 

Xe sẽ đón khách tại Bến xe Đà Lạt. Sau đó đưa quý khách về nhận phòng nghĩ ngơi.  

Tối: Dùng cơm tối tại nhà hàng. Tự do khám phá thành phố Đà Lạt về đêm. 

NGÀY  04 :    CITY TOUR NỘI THÀNH ĐÀ LẠT – HN/TP.HCM         (Ăn 02 bữa) 

 

Sáng : Quý khách dùng điểm tâm sáng,Trả phòng khách sạn ( hành lý gửi ở lễ tân khách sạn). 

8h15 - 8h30 : Xe và HDV đón khách tại khách sạn khởi hành chương trình tham quan. 

Tham quan Dinh Bảo Đại ngôi dinh thự được chính vua Bảo Đại – vị vua cuối cùng của Việt Nam xây dựng 

để nghỉ ngơi và làm việc tại Đà Lạt được nhà nước cấp hạng di tích quốc gia. 

Nhà thờ chánh tòa hoặc nhà thờ Domain De Marie: Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Pháp. 

Xe tiếp tục đưa quý khách Cáp Treo và Đồi vọng cảnh : Ngọn đồi cao 1500m so với mực nước biển để quý 

khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt. Có hệ thống cáp treo dài 2300m đưa quý khách thăm ngôi 

chùa lớn nhất Đà Lạt ( Chi phí cáp treo tự túc, nếu không muốn đi cáp treo quý khách có thể đi bằng xe tour) 

Thiền Viện Trúc Lâm – Hồ Tuyền Lâm ngôi chùa lớn được xây dựng năm 1993 theo phái Thiền Tông với 

diện tích rộng 24 hecta cảnh quan đẹp nhìn xuống khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. 



 
Tham quan Thác Dantala cảnh thác nước hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên, hiện nay là một trong những 

thác nước đẹp và sạch nhất Đà Lạt.Quý khach có thể thưởng thức cảm giác mạnh bằng xe trượt ống hiện đại 

nhất hiện nay ( chi phí máng trượt tự túc). 

Trưa: Quý khách về lại thành phố dùng cơm trưa tại nhà hàng. Tiếp tục hành trình 

Chiều : Xe và HDV đưa Quý khách đi tham quan : 

Vườn Hoa Thành phố cảnh quan thơ mộng, với hàng trăm loài hoa khoe sắc rập trời. Quý khách tìm hiểu các 

loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. 

Showroom hoa kho nghệ thuật : Tham quan hàng trăm loài hoa của Đà Lạt tươi và sấy khô. Đặc biệt tại đây 

quý khách sẽ được thấy những bức tranh kết bằng hoa khô nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc và hình dáng. Có 

thể mua về sử dụng được tối thiểu 5 năm trong nhà. Sau đó về lại khách sạn. Lấy hành lý 

16h00: Xe đưa quý khách ra sân bay Liên Khương, quý khách đáp chuyến bay về điểm xuất phát ban đầu. Kết 

thúc chương trình. Chia tay quý khách và hẹn gặp lại. 

 

 ( LỊCH TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ) 

 
* BAO GỒM: 

 Xe đưa đón tại sân bay,nhà ga,bến xe tham quan theo chương trình 

 Khách sạn theo tiêu chuẩn lựa chọn: ngay trung tâm gần biển,gần chợ phòng đầy đủ tiện nghi bố trí 

phòng 02k /phòng ( trường hợp ngủ ghép vì giới tính) 

 Tại Nha Trang: 

 Khách sạn 3sao phố :Nam Hùng, Golden Beach, Siren, Hà Nội Golden… hoặc tương đương 

 Khách sạn 2sao: Ban Mai, Homey, Hanka, Cường Long… hoặc tương đương 

 Khách sạn 4 sao: Meriton, B – B, Apus, Green Light House, Bonjour  … hoặc tương đương 

 Tại Đà Lạt :  

 Khách sạn 2sao Đà Lạt :Tầm Xuân, Thắng Lợi 2,Thắng Lợi 1, Lê Na… hoặc tương đương 

 Khách sạn 3sao :Rum vàng 2, Thi Thảo, Mai Vàng, Mai Thắng… hoặc tương đương 

 Khách sạn 4 sao: King, Lasapinet, Vietsovpertro,Golf 3 … hoặc tương đương 

 Bữa ăn: 3 bữa Điểm tâm sáng theo tiêu chuẩn khách sạn, từ 3 sao trở lên ăn sáng buffet  

 Ăn chính 05 bữa thực đơn 120.000đ/suất + 1 bữa trên bè & 01 bữa Nem 100.000đ/suất 

 Vé tham quan: tại các điểm theo chương trình. 

 HDV Tiếng Việt  suốt tuyến phục vụ nhiệt tình chu đáo 

 Khuyến mại: Nước uống Sanna, khăn lạnh, thuốc chống say. 

 Bảo hiểm: 10.000.000 VND/vụ, theo quy định của BH PVI 

 Vé máy bay khứ hồi: Chưa gồm hành lý ký gửi, chỉ gồm 7kg hành lý xách tay 

*  KHÔNG BAO GỒM: 

 Thuế VAT 10% 

 Tiền Tip cho HDV và tài xế địa phương 

 Vé tắm bùn khoáng 200.000đ/k 



 

 Vé Vinpearlland : 880k/ người lớn – 700k/ trẻ em từ 1m – 1m4 

 Máng trượt Dantala 80.000 đ /khứ hồi 

 Vé cáp treo đồi vọng cảnh : 60.000 đ/ pax 

 Chi phí cá nhân,điện thoại ,giặt ủi,nước uống tại khách sạn… 

*  GIÁ TOUR TRẺ EM 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 100% giá tour 

 Trẻ em từ 4 – đến 7 tuổi mua 50% giá tour, Trẻ từ 8 tuôi đến 10 tuổi mua 75% giá tour, ngủ chung 

phòng với  bố mẹ  

 Trẻ em dưới 4 tuổi miễn phí, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé 

 Trẻ con miễn phí bố mẹ phải tự lo vé nếu bé cao hơn mức quy định của các khu vui chơi, nhà hàng, 

khách sạn,... 

 Vé máy bay trẻ em theo quy định của từng hãng hàng không. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


