
 
 

 

    Miền quê hương cát trắng 

NHA TRANG 
 KHU DU LỊCH WHITE SAND DỐC LẾT 

 

 TẮM BIỂN, MÔTÔ NƯỚC, DÙ BAY, LƯỚT VÁN, BƠI LẶN, XUỒNG THỂ THAO. 

 THƯỞNG THỨC CÁC MÓN ĂN MIỀN BIỂN. 

 NGÂM TẮM BÙN KHOÁNG. 

  

 

 

 

 

NGÀY 1 :  SÀI GÒN – NHA TRANG (450 Km):  (Ăn sáng, trưa, chiều) 

 Buổi sáng, khởi hành từ Cung Văn Hóa Lao Động TP.Hồ Chí Minh, đến Phan Thiết (tỉnh Bình 

Thuận), Quý khách tham quan một thoáng thành phố và các thắng cảnh bãi đá Ông Địa, rặng 

dừa Hàm Tiến, bến thuyền Mũi Né. Dừng chân bãi biển Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận), Quý khách 

đón gió biển, chụp ảnh, quay phim lưu niệm nơi có phong cảnh núi kề bên biển, đẹp nổi tiếng của 

miền Trung. 

 Buổi chiều, đoàn vào Nha Trang theo con đường mới ven biển Sông Lô – Hòn Rớ, qua đèo Cù 

Huân ngắm cảnh biển chiều trên vịnh Nha Trang. Đến Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đoàn dùng 

bữa tối, sau đó về khách sạn, Quý khách nhận phòng nghỉ ngơi. 

 Buổi tối,  Quý khách dạo phố đêm, 

NGÀY 2 : NHA TRANG – CÁC THẮNG CẢNH:  (Ăn sáng, trưa, chiều) 

 Buổi sáng, đoàn tham quan và tắm biển Dốc Lếch , với bờ cát dài thoai thoải  và nước biển 

trong xanh,  sẽ mang đến cảm giác thoải mái và sảng khoái cho Quý khách. 

 Buổi chiều: Đoàn tiếp tục tham quan Trung tâm bùn khoáng nóngTháp Bà, tại đây Quý 

khách có thể lựa chon dịch vụ tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời nhất với những 

bồn tắm bùn khoáng dành riêng cho cặp đôi hoặc bồn tập thê, tắm hồ bơi khoáng nóng, thác 

nước, thư giãn với hồ thủy lực Jacuzzi sẽ góp phần giúp du khách giải tỏa những căng thẳng 

và mệt mỏi. đoàn tham quan Tháp Bà Ponagar , công trình nổi bật và linh thiêng của Người 

Chăm tọa lạc trên ngọn đổi cao nhìn toàn cảnh Thành Phố. 

 Buổi tối, tự do dạo phố biển về đêm. 

NGÀY 3 :  NHA TRANG – SÀI GÒN (450 Km): (Ăn sáng, trưa) 

 Buổi sáng, Quý khách trả phòng, khởi hành rời Nha Trang về TP.Hồ Chí Minh.  

 Buổi chiều, Về đến Sài Gòn, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý Khách.  

 
 

 
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 

 

Văn phòng Hồ Chí Minh 

ĐC: 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 

ĐT: 19002258/  028.6271 9393 

Email: hcm@saigontours.asia            

Website: www.saigontours.asia 

Văn phòng Hà Nội: ĐC: 44 Nguyễn Viết Xuân, 

P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân 

ĐT: 1900 2258/ 024 22121358 

Email: hanoi@saigontours.asia 

Website: www.saigontours.asia 

 

 Thời gian     : 03 ngày 02 đêm. 

 Khởi hành   : Thứ 6 hàng tuần. 

 Phương tiện: Đi, về bằng xe. 
 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

 



 

 

 

 

 

   

BẢNG GIÁ DÀNH CHO 1 KHÁCH 

HẠNG VÉ 
GIÁ VÉ 

Giá Tour 
PHỤ THU 
Phòng Đơn 

Khách sạn 03 sao loại 2 2.668.000 vnđ  600.000 vnđ 

Khách sạn 03 sao loại 1 2.918.000 vnđ  900.000 vnđ 

Khách sạn 04 sao 3.368.000 vnđ 1.260.000 vnđ 

Khách sạn 05 sao 5.948.000 vnđ 3.600.000 vnđ 

 

GIÁ VÉ BAO GỒM: 

-  Xe đời mới đưa đón khách đi theo chương trình trong tour. 

-  Khách sạn (1 phòng/2, 3 khách) 

- Khách sạn 3 sao loại 2  : ANGELLA, HẢI ÂU, NAM HÙNG, SOHO, GOLDEN HOLIDAY. 

- Khách sạn 3 sao loại 1 :  NHỊ PHI, VIỄN ĐÔNG, HAPPYLIGHT, CENTRAL, EDELE.          

- Khách sạn 4 sao   :  NHA TRANG PALACE, GREEN WORLD, STARCITY, 

ROSAKA. 

 (Hoặc các khách sạn tương đương) 

-  Ăn uống theo chương trình, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.  

-  Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ đoàn suốt tuyến. 

-  Hướng dẫn viên đưa đoàn đến trung tâm Thành Phố vui chơi đến 21h ( chi phí tự túc /1 đêm  

-  Vé vào cửa các thắng cảnh. Chi phí tắm biển tại Dốc Lếch  (ghế, dù, tắm nước ngọt). 

-  Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 2 chai/ ngày). 

-  Quà tặng, xổ số vui có thưởng. 

-  Bảo hiểm du lịch theo luật bảo hiểm với mức tối đa là  60.000.000vnđ/trường hợp. 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM: 

-  Ăn trưa, chiều ngày thứ 3  

- Vé tắm khoáng, bùn Tháp Bà .  

-  Các chi phí cá nhân khác.  

GIÁ VÉ TRẺ EM:  

-  Quý khách  từ 10 tuổi trở lên mua 01 vé. 

-  Trẻ em từ 05 đến 10 tuổi mua 1/2 vé. 

-  Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ 

được kèm 01 trẻ em, từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. (Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất 

ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình).   

  * Ngày đi, xe đón khách và khởi hành lúc 6 giờ tại TP.HCM 

* Chương trình có thể thay đổi hoặc sắp xếp lại, nhưng vẫn đầy đủ theo nội dung trên. 

dung treân. 

 

 


