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NHA TRANG
(3 ngày 2 đêm)

Ngày 01: Sài Gòn – Nha Trang (Máy bay)  (ĂN TRƯA + ĂN TỐI)

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất (cốt số 14, ga đi trong nước), đáp

chuyến bay đi Nha Trang. Đến sân bay Cam Ranh – Nha Trang, xe & hướng

dẫn địa phương đón đoàn đi ăn sáng, tham quan:

• Khu vui chơi giải trí 4 sao Diamond bay "nơi diễn ra cuộc thi hoa hậu Hoàn

Vũ 2008", đi xe điện tham quan thắng cảnh l àng Việt Nam, vườn Chim Thú và

đến bãi biển Nhũ Tiên ổn định ghế, dù, tắm biển tự do.

• Quý khách có thể tham gia các trò chơi tại khu du lịch Wonderpark: Viking,

Rồng cao tốc, Tàu lắc, Xe điện đụng, Cao bồi 6 ngựa, đu quay Thú nhún,
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games, ngân hàng Thú, biển Hạnh Phúc, Hải Đăng xoay, Xe leo dốc, con Ong

xoay, cá Heo nhảy (phí tự túc)

Trở về đất liền ăn trưa. Buổi chiều tham quan:

• Tháp Bà Ponagar – một trong những công tr ình kiến trúc độc đáo của Chămpa

với 07 ngọn tháp thiêng thờ các vị thần tối cao của Ấn Độ giáo.

• Khu du lịch suối khoáng nóng I-Resort, tự do tắm hồ bơi – thác nước khoáng

nóng. Quý khách có thể tắm bùn khoáng (tự túc chi phí tắm bùn khoáng)

Ăn tối. Nghỉ đêm tại Nha Trang.

Ngày 02: Nha Trang – Dốc Lết – Vin Pearl Land (ĂN BA BỮA)

Ăn sáng Khởi hành đi Dốc Lết tham quan :

• Khu du lịch White sand Dốc Lết - quý khách tự do tắm biển và thưởng thức

đặc sản với giá cả phải chăng: cua, ghẹ, s ò,… (chi phí tự túc)

• Ghé chợ Đầm mua đặc sản địa phương (tổ yến, mực,..)

Ăn trưa. Trở về Nha Trang. Buổi chiều tự do.

Ăn tối tự túc. Nghỉ đêm tại Nha Trang.

Chương trình lựa chọn thêm: (chi phí không bao gồm trong chương trình)

Tham quan Thế giới giải trí của Vinpearl land:

• Tắm biển và tham gia các trò chơi tại khu công viên nước.

• Tham gia tất cả các trò chơi động cảm giác mạnh như: Quay nhào lộn, đu

quay ngựa gỗ, đu quay voi. Các trò chơi tĩnh như: tàu lượn, đua xe, khám phá

vũ trụ, trượt tuyết, lượt sóng, xe điện đụng. Đặc biệt có ph òng chiếu phim 4D.

• Xem chương trình biểu diễn trên sân khấu nhạc nước hiện đại

• Quý khách có thể ăn tối tại Khu Ẩm Thực của Vinpearlland hay trở về đất liền

(chi phí tự túc)
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Ngày 03: Nha Trang – Sài Gòn (Máy bay) (ĂN SÁNG + ĂN TRƯA)

Ăn sáng. Đoàn tự do nghỉ ngơi cho đến giờ trả phòng.

Ăn trưa. Đưa ra sân bay Cam Ranh – Nha Trang, đáp chuyến bay về Sài Gòn.

Kết thúc chuyến đi. Chia tay và hẹn gặp lại.

(Giờ bay, giờ xe lửa & thứ tự chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình

hình thực tế của chuyến đi)

GIÁ: 3.195.000 - 4.195.000 ĐỒNG/ KHÁCH

Dịch vụ bao gồm Dịch vụ không bao gồm

- Vé máy bay Sài Gòn – Nha Trang – Sài
Gòn
- Xe đưa đón và phục vụ theo chương
trình (16, 24, 33, 45 chỗ tùy vào số lượng
khách đăng ký)
- Khách sạn tiện nghi: tiêu chuẩn 2 khách
người lớn/phòng; lẻ khách ngủ phòng 2 +
giường phụ.
- Các bữa ăn theo chương trình: 3 bữa
sáng + 4 bữa chính.
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt.
- Phí tham quan, phí tắm khoáng nóng và
tàu thuyền tham quan theo chương trình
- Khăn lạnh + nước tinh khiết 01 chai 0.5
lít/ khách/ ngày.
- Bảo hiểm du lịch : trị giá bồi th ường tối
đa là 60.000.000 đồng/ trường hợp, chi
phí điều trị tối đa là 4.000.000 đồng/
trường hợp.

- Phí tham quan Vinpearl Land:
450.000đồng/khách người lớn (trẻ em
dưới 0,95m miễn vé, trẻ em từ 0,95m –
1.4m = 75% giá người lớn).
- Ăn tối ngày thứ 2.
- Phí chơi các trò chơi trên biển - Phí tắm
bùn khoáng
- Các chi phí cá nhân khác: đi ện thoại,
giặt ủi, thức uống ngoài chương trình, lệ
phí chụp ảnh tại các điểm tham quan,…
- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân vi ên
phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế.

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!
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