
 
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 

TUY HÒA NHA TRANG- MÀU CỦA BIỂN 
 

Thời gian  : 4 ngày 3 đêm 
Phương tiện : Xe , Máy Bay 

Ngày khời hành : Thứ 5 hàng tuần 
 

Nha Trang: Được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới với thành 

phố êm ả nằm bên bờ biển, Nha Trang là trung tâm của đất Khánh Hòa - miền đất được 
mệnh danh là “xứ trầm, biển yên”. Đến với du lịch biển Nha Trang du khách sẽ cảm nhận 

được một cảm giác bình yên hiếm gặp. Có lẽ vì thế mà nhiều người đã ca ngợi Nha Trang 
là một thiên đường của du lịch. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Nha Trang tất cả những 
gì mà một vùng duyên hải có thể có: từ những bãi tắm với dải cát trắng mịn trải dài đến 

những hòn đảo ngoài khơi đẹp ngỡ ngàng, từ những rặng san hô kì ảo dưới lòng đại 
dương tới những ngôi đền Chăm rêu phong cổ kính trên núi... 
Tuy Hòa : Vùng đất du lịch Tuy Hòa trực thuộc tỉnh Phú Yên, nơi sở hữu những điểm đến 

đẹp quên lối về mà những ai đam mê du lịch các vùng đất Việt Nam khó lòng mà bỏ qua 
được. Cùng khám phá những địa điểm tuyệt vời đó nhé! 
  

NGÀY 1: TP.HCM    NHA TRANG - TUY HÒA                         (Ăn: ---/Trưa/Tối) 

 Sáng 05:00: HDV đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất – Ga quốc nội, làm thủ 
tục check-in đáp chuyến bay tới sân bay Cam Ranh – Nha Trang. 

 VN1344 SGNCXR 07:00 – 08:15 

 Đến sân bay Cam Ranh – Nha Trang, xe và HDV đưa Quý khách đi Phú Yên. 
 Quý khách tham quan Vũng Rô với những danh thắng nổi tiếng: 

 Vũng Rô - nghe hướng dẫn viên kể lại hành trình tàu không số và sự kiện vịnh 
Vũng Rô, di tích đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, Quý khách tìm hiểu về cách 
thức nuôi tôm hùm và cuộc sống bình yên của ngư dân vùng biển. 

 Hải Đăng, Mũi Điện – điểm cực Đông của Tổ Quốc, nơi đón ánh Bình Minh đầu 
tiên của Việt Nam. 

 Ngắm cảnh Bãi Môn - một bãi tắm nổi tiếng với bờ cát trắng mịn và nước trong 

xanh. 

https://www.vntrip.vn/cam-nang/phu-yen


 Đoàn ăn trưa tại nhà hàng . 
 Quý khách lên xe tiếp tục về thành phố Tuy Hòa, Quý khách nhận phòng khách sạn. 

 Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, tự do khám phá Tp Tuy Hòa về đêm. 
 Nghỉ đêm tại Tuy Hòa . 

 

NGÀY 2: TUY HÒA - NHA TRANG                         (Ăn: Sáng/Trưa/Tối)) 

 Sáng : Quý khách dùng bữa sáng buffet tại khách sạn. Sau đó, xe đưa Quý khách 

khởi hành tham quan các danh thắng nổi tiếng Phú Yên: 
 Quảng Đức xưa - ngôi nhà cổ của người làng nghề lụa Ngân Sơn, trưng bày dòng 

gốm Quảng Đức - vang bóng một thời. 

 Đầm Ô Loan – là đầm nước lợ nằm sát quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau với 
các món hải sản tươi sống, đặc biệt là món sò huyết đặc sản của vùng này. 

 Ghềnh Đá Đĩa - một thắng cảnh nổi tiếng được xếp hạng di tích lịch sử, thắng 

cảnh cấp quốc gia năm 1998 của Phú Yên. 
 Nhà Thờ Mằng Lăng - nghe giới thiệu về vị Á Thánh Andre Phú Yên và là một trng 

những Nhà thờ có lối kiến trúc độc đáo của khu vực Tuy An – Phú Yên. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa đặc sản tại Đầm Ô loan. Sau đó, Quý khách khởi 
hành đi Nha Trang, dọc theo con đường biển. Đến thành phố Nha Trang, tham 
quan Nhà Yến Nha Trang - tìm hiểu ngành nghề khai thác, chế biến yến 

sào tại Nha Trang. 
 Quý khách nhận phòng khách sạn và sau đó dùng bữa tối tại nhà hàng. 

 Tối : Tham gia chương trình Ducashow (Chi phí tự túc) - môn nghệ thuật giải trí 
nghệ thuật có sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật đa dạng như múa, hát, 
xiếc, ảo thuật, biểu diễn thời trang… Kết thúc chương trình tự do khám phá 

thành phố biển về đêm. 
 Nghỉ đêm tại Nha Trang 

 

NGÀY 3: KHÁM PHÁ VỊNH NHA PHU – ĐẢO HOA LAN          (Ăn: Sáng/Trưa/---) 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng buffet tại nhà hàng, làm thủ tục trả phòng khách 
sạn. Sau đó, xe đón Quý khách tại điểm hẹn, đưa ra bến thuyền Nha Phu, tham 

quan vịnh Nha Phu. 
 09h15: Đến KDL Đảo Hoa Lan, Quý khách chụp ảnh tập thể và nhận lều để hành 

lý 

 HDV đưa Quý khách tham quan qua con đường Lan, vườn Hoa Bướm, vườn 
nuôi Đà điểu, Hươu, chim Công, khu vườn bướm độc đáo chỉ có duy nhất 

tại Việt Nam. 
 Tham quan Bảo tàng đa dạng sinh vật học trưng bày Bướm… Quý khách tận 

tay vuốt ve những con thú yêu quý và ghi lại những kiểu hình độc đáo, tham quan 

vườn Quê tôi với các loại cây, hoa và rau quen thuộc của làng quê. 
 Chụp ảnh lưu niệm: Khu vườn Disneyland, vườn hoa cánh nháy... 
 Tham gia dịch vụ cưỡi Voi, cưỡi Đà điểu, chụp hình với Gấu, Trăn... (Chi phí 

tự túc) 

 Thưởng thức chương trình xiếc thú đặc sắc: Voi đá banh, thổi kèn, Gấu đi xe ô 
tô... 

 Tự do tham gia các trò chơi thể thao trên biển: Moto nước, dù bay, chèo thuyền 
Kayak (Phí tự túc), tự do tắm biển... 

 Thưởng thức show Biểu diễn xiếc chim độc đáo, đặc sắc đầu tiên tại Việt Nam. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng Hương Lan với các món hải đặc sản 
hấp dẫn 

 Tối: Quý khách khám phá Nha Trang với các hải đặc sản địa phương và dạo chơi 
ngắm thành phố biển về đêm (Ăn tối tự túc) 

 Nghỉ đêm tại Nha Trang 
 



NGÀY 4: NHA TRANG  TP.HCM                                    (Ăn: Sáng/---/---) 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng buffet tại khách sạn. Trả phòng Khách sạn. Sau 
đó, Quý khách tự do lựa chọn các chương trình Option (Chi phí tự túc) 

 Option 1: Vinpearl Land Nha Trang (tên mới VinWonders) là thiên đường vui 

chơi giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế trên đảo Hòn Tre thuộc Vịnh Nha Trang. 
Thưởng thức hệ thống Cáp Treo vượt biển dài nhất thế giới, với những Trò Chơi 
Cảm Giác Mạnh hàng đầu thế giới và mới xây dựng thêm công viên nước ngọt trên 

bãi biển đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sẽ mang lại cho các bạn những cảm giác 
tuyệt vời, những trải nghiệm đáng nhớ với những cung bậc cảm xúc ... 

 

 Option 2: KDL Bãi Sỏi – khám phá thiên đường đẹp lung linh dưới nước trong 
xanh, nằm trên Hòn Miễu. Bãi cát trắng mịn dài sẽ là nơi du khách thỏa sức vui chơi 

với nhiều dịch vụ thể thao biển hấp dẫn như: mô tô nước (jetsky), dù kéo, thuyền 
phao chuối, đi bộ dưới biển, đu dây mạo hiểm (zipline)… 

 Chiều: Xe đưa Quý khách ra sân bay Cam Ranh – Nha Trang đáp chuyến bay về lại 

TP. HCM. Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, HDV chào tạm biệt Quý khách và hẹn gặp 
lại, kết thúc chương trình tham quan tại đây. 
 VN1347 CXRSGN 15:10 – 16:20. 

**Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình 
thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.** 

 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM VÉ MÁY BAY 

KHÁCH NGUỜI 
LỚN 

KHÁCH SẠN 4 SAO +5 SAO  
PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 

GIÁ TOUR 5.490.000 vnđ 
1.200.000 vnđ 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 
 Vé máy bay khứ hồi : TP. HCM – CAM RANH – TP. HCM hãng hàng không Vietnam 

Airlines: 10kg hành lý xách tay và 23kg hành lý ký gửi theo quy định. 
 VẬN CHUYỂN :  Xe ô tô máy lạnh đời mới theo lịch trình, lái xe kinh nghiệm 

chuyên nghiệp. 

 LƯU TRÚ : Phòng khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Sài Gòn Phú Yên & 5 sao Mường 
Thanh Luxuxy (02 khách/ phòng). Trường hợp lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 3 
khách/phòng (Extra bed). 

 ĂN UỐNG:  theo chương trình:  
 05 bữa ăn chính thực đơn 120.000 đ/ suất tại nhà hàng địa phương . 
 03 bữa ăn sáng buffet Theo tiêu chuẩn tại khách sạn 

 Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm suốt tuyến. 
 Bảo hiểm du lịch suốt tuyến, mức bồi thường tối đa 30.000.000 VNĐ/người/vụ việc. 
 Quý khách trên 70 tuổi yêu cầu cam kết sức khỏe với Công ty du lịch và nên khám 

sức khỏe vài ngày trước ngày khởi hành tour để đảm bảo đủ điều kiện bay theo quy 
định của hãng hàng không và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi 
cùng. 

 Trường hợp Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên của Công ty du 
lịch ngay tại thời điểm đăng ký để được tư vấn thêm thông tin. Lưu ý phải có ý kiến 
của bác sĩ trước khi đi tour. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do 

an toàn cho khách. 



 Trong trường hợp tham gia các hoạt động có yếu tố mạo hiểm trong chương trình 
tour (nếu có) mà Công ty du lịch đã cảnh báo trước, Quý Khách phải tự cân nhắc và 

tự chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của bản thân. 
 Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình. 
 Nước uống trên xe 1 chai/ngày/người. 

 Quà tặng : Nón du lịch. 
 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM : 

 Xe đón tiễn sân bay Tân Sơn Nhất. 
 Phụ thu phí phục vụ bia/ nước ngọt trong các bữa ăn (nếu mang ở ngoài vào). 

 Chi phí không có trong chương trình. 
 Thuế Vat 10% 
 Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn. 

 Tiền Tip cho HDV và Lái xe nếu có. 
 Chương trình tự túc phí . 

 
GIÁ TOUR CHO TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). 

Hai  người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ 
vé. 

 Trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi phải mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha 

mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi, em thứ hai trở lên 
phải mua 1 suất giường đơn. 

 Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua một vé. 
 

VÉ MÁY BAY DÀNH CHO TRẺ EM ( HÃNG VIETNAM AIRLINES): 

 Trẻ em dưới 2 tuổi: Mua 10% giá vé máy bay và không được sử dụng chỗ. 
 Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi: Mua 90% giá vé máy bay. 

 Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Mua 100% giá vé máy bay. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 
Sau khi xác nhận và thanh toán nếu : 

 Hủy tour 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour + 100% vé máy bay 

 Hủy tour 3 ngày trước ngày khởi hành : phí hủy 70% tiền tour + 100% vé máy bay 

 Hủy tour trước 24h so với khởi hành : phí hủy 100% tiền tour + 100% vé máy bay 
 

Lưu ý : Các điểm tham quan trong chương trình có thể thay thứ tự để phù hợp với tình 
hình thực tế. 
 

** Trong trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai, …hoặc do có sự cố, 
sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, 
tàu hỏa, … thì công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình chuyến du lịch bất cứ lúc 

nào vị sự an toàn và thuận tiện cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm 
bồi thường những thiệt hại phát sinh. 
 

Chúc quý khách một chuyến đi thú vị và bổ ích! 
 


