Thời gian : 5 ngày 4 đêm – Đi về bằng xe máy lạnh, khởi hành thứ 4, CN
Du lịch Nha Trang – Đà Lạt sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, đắm
chìm trong nắng gió của biển và tận hưởng không khí se se lạnh của khí hậu ôn đới.
Men theo bờ biển uốn lượn, du khách đặt chân đến Nha Trang rực rỡ với biển xanh, cát trắng,
nắng vàng. Thành phố du lịch biển xinh đẹp và thơ mộng, được mệnh danh là “Lẵng hoa tươi rực rỡ đặt
trên bờ biển Đông”, “Chiếc boong tàu đầy nắng”.
Đà Lạt điểm đến cuối cùng của hành trình, mang đến cho du khách cái se se lạnh của Cao
Nguyên Lâm Viên và khung trời mộng mơ, thơ mộng của “Tiểu Paris Châu Á”
Ngoài những phong cảnh tuyệt đẹp và làn nước mát trong xanh, du khách có thể thưởng thức :
tôm, cua, ghẹ, các loại nghêu ốc,mực tươi và thậm chí cả những chú dông nướng thơm phức…

NGÀY 1:

TP.HCM – PHAN THIẾT

( Ăn sáng, trưa, chiều)

Sáng: Xe và hướng dẫn viên 5N Tours đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đi
Phan Thiết. Dùng điểm tâm tại Dầu Giây. Tiếp tục lộ trình xe đưa du
khách vào Hòn Rơm trên đường ngoạn cảnh quần thể tháp
Poshanư, Lầu Ông Hoàng, rặng dừa Hàm Tiến, làng chài Mũi Né,
suối Hồng, Đồi Cát... tắm biển Hòn Rơm. Dùng cơm trưa.
Chiều: Xe đưa du khách bãi biển Cà Ná - với biển xanh, cát trắng, ghềnh đá,
núi non… cộng với các tuyến đường giao thông uốn lượn qua các eo
biển, Cá Ná được mệnh danh là nàng công chúa ngủ quên. 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.: dừng chân chụp hình
lưu niệm. Tiếp tục đến Cam Ranh, theo đường Cù Hin – Sông Lô ven
biển đến Nha Trang, nhận phòng.
Tối : Xe đưa du khách đến nhà hàng dùng bữa tối và dạo phố đêm tự do.
Du khách tự túc thưởng thức các món ăn đặc sản đậm chất Nha Trang: Bò nướng Lạc Cảnh,
bánh căn, bánh xèo mực, nem Ninh Hòa, gỏi cá mai, gỏi sứa, phố hải sản,...

NGÀY 2:

WHITE SAND ( DỐC LẾT ) - VINPEAR LAND

Sáng: Dùng điểm tâm, khởi hành đi KDL White Sand ( Dốc Lết ): Tại đây
du khách có thể dạo biển dưới rặng phi lao hay có thể chơi các trò chơi
trên biển như: Môtô nước (Jet ski), (Parasaling), xuồng thể thao...
thỏa thích bơi lội dưới làn nước trong xanh hay thưởng thức cua, ghẹ,
mực một nắng,…(tự túc). Dùng cơm trưa, nghỉ ngơi.

( Ăn sáng, trưa )

Chiều : Xe đưa du khách đến viếng chùa Long Sơn– biểu tượng cho các đẹp
yên tĩnh của thành phố nên thơ này với lịch sử hơn một trăm năm: Nổi
tiếng với tượng Phật Trắng có tên là Đăng Long Tự toạ lạc trên đỉnh
đồi Trại Thuỷ thuộc Tp.Nha Trang. Du khách có thể đi chợ Đầm
mua ít quà lưu niệm cho người thân và bạn bè.
LỰA CHỌN CHI PHÍ TỰ TÚC:
1/

Du khách tự túc có thể tham quan khu DL và giải trí Vinpearl: Đi
cáp treo sang Vinpearl Land: Tham gia các trò chơi Đu quay, tàu
lượn cao tốc, điện tử, phim 4D, các trò chơi trượt nước, lỗ đen vũ trụ,
vào Thủy Cung xem các loài động thực vực dưới biển ( tự túc )
….tắm biển tự do, du khách có thể xem Nhạc nước từ 19h30 trở đi.

2/

Du khách có thể đến KDL I – Resort: Tắm bùn khoáng, massage, …
hay ngâm mình thư giãn trong hồ khoáng nóng

Tối :

Du khách thưởng thức Nem Ninh Hòa + Bún Thịt Nướng ( chi phí tự túc ). Du khách khám
phá nét đẹp văn hóa bản địa, thỏa sức mua sắm, ăn uống tại chợ đêm Nha Trang.

NGÀY 3: ĐẦM NHA PHU – HÒN LAO – ĐẢO KHỈ – ĐÀ LẠT

( Ăn sáng, trưa, tối )

Sáng: Dùng điểm tâm Buffet. Xe đưa du khách đến Cảng Đá Chồng: Tàu
đưa du khách ngoạn cảnh Đầm Nha Phu : Du khách tìm hiểu cách
nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, tiếp tục đến Hòn Lao – Đảo
Khỉ: Một điểm đến hấp dẫn hội tụ nhiều nét đẹp của thiên nhiên với
núi, rừng, suối, thác và biển cả, du khách tắm biển hay tham gia các
trò chơi: Chèo thuyền kadac, Jacky, các trò chơi dưới nước, cưỡi
voi, đà điểu…( tự túc ), du khách thưởng thức xiếc Voi, Khỉ, Chó,
Gấu….Tàu đưa du khách về đất liền, đến nhà hàng dùng cơm trưa.
Chiều: Khởi hành đi Đà Lạt – thành phố của những loài hoa, thành phố
mộng mơ và cũng là nơi bắt nguồn những câu chuyện tình. Du khách
đi theo con đường mới qua Khánh Vĩnh- Đơn Dương, đến sông
Tranh, Bến Lội, ngoạn cảnh làng dân tộc Giarai - tham quan nhà
rông nơi trai chưa vợ, gái chưa chồng đến ngủ thăm tìm bạn đời,
qua vườn quốc Gia Bi Đoup, dừng chân trên đỉnh Hòn Giao - du
khách cảm nhận được một phần non sông gấm vóc của quê hương mình, nơi giao nhau giữa
hoa và biển. Đến Đà Lạt nhận phòng, nghỉ ngơi.
Tối :

Du khách đến nhà hàng dùng cơm tối, du khách có thể dạo chợ Âm Phủ thưởng thức khoai

Lang nướng, sữa Đậu Nành,... đạp xe dạo Hồ Xuân Hương để cảm nhận không khí se lạnh.

NGÀY 4: HỒ THAN THỞ - VƯỜN DÂU – ĐƯỜNG HẦM – THIỀN VIỆN

( Ăn sáng, trưa, tối )

Sáng: Dùng điểm tâm Buffet. Xe đưa du khách tham quan Nhà Thờ
Domain - với kiến trúc độc đáo nhờ sự kết hợp phong cách cổ điển
của phương tây và một phần kiến trúc dân gian của dân tộc thiểu số
vùng Tây Nguyên. Xe đưa du khách tham quan Hồ Than Thở - nơi
lưu dấu ấn những truyền thuyết tình yêu lãng mạn như Đồi Thông
hai Mộ - Rừng Ái Ân: du khách không chỉ tham quan mà còn được
nghe lại những câu chuyện tình yêu cảm động lòng người, thề non
hẹn biển…, tiếp tục đến Trang Trại Dâu Biofresh: Tham quan và
trải nghiệm phương pháp trồng dâu theo cộng nghệ của Pháp không sử dụng thuốc trừ sâu,
ghé tham quan Rừng Hoa Khô– nơi hoa tươi được bảo quản nghệ thuật lớn nhất Việt
Nam: Tìm hiểu cách trồng và sấy ép các loài hoa để xuất khẩu: Hoa Lan, Cẩm Chướng, Lyly….
Dùng cơm trưa.
Chiều: Xe đưa du khách đến đồi Rô Bin chụp hình và ngắm toàn cảnh
TP.Đà Lạt qua kính Viễn Vọng hay đi cáp treo đến viếng Thiền
Viện Trúc Lâm: Đây là một ngôi chùa với nét kiến trúc độc đáo.
Tiếp tục tham quan Đường Hầm Đất sét: Du khách có thể chụp
hình với các công trình kiến trúc thu nhỏ bằng đất: như các bản nhạc
Trịnh, Nhà Ga, Đàn Voi, Nhà Thờ….
Tối:

Đến nhà hàng dùng bữa tối với đặc sản Đà Lạt:Tả pín lù, rau
trộn…Du khách dạo hồ Xuân Hương, thưởng thức Cà Phê Thủy tạ.

NGÀY 5:
Sáng:

ĐÀ LẠT – THÁC DATANLA – TP.HCM

( Ăn sáng, trưa)

Dùng điểm tâm Buffet, trả phòng khách sạn. Xe đưa đoàn tham
quan thắng cảnh thác Datanla: Du khách có thể đi máng trượt
hoặc cáp trượt (chi phí tự túc) để xuống tham quan thác và chinh
phục vực tử thần. Khởi hành về TP.HCM, đến Bảo Lộc dùng
cơm trưa.Thưởng thức trà,cafe miễn phí

Chiều:

Tiếp tục lộ trình, về đến TP.HCM, 5N Tours đưa khách về lại điểm hẹn. Kết thúc tour. Chào
Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.

GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH :

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/KHÁCH

KHÁCH SẠN

Phòng 2 -> 4 khách

Phụ thu Phòng 01 khách

2 SAO

3.678.000

1.000.000

3 SAO

4.678.000

1.600.000

4 SAO

5.978.000

3.000.000

Nước Ngoài
300.000

 GIÁ TOUR BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh.
-

Khách Sạn:
-

2 SAO : THIÊN PHÚC, CƯỜNG LONG, THE BEST, THĂNG LỢI …

-

3 SAO : COPAC, HẢI ÂU, MAI VÀNG, CẨM ĐÔ...

-

4 SAO : LODGE, YASAKA, BLUE MOON, HOÀNG ANH RESORT…

 Ăn uống : 01 bữa sáng setmenu + 04 bữa buffet sáng + 08 bữa chính.
-

Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn + 01 món xào + 01 món canh + 01 rau trộn + trái cây +
cơm trắng + trà đá .

-

Đặc biệt có 01 bữa đặc sản địa phương:

-

1/Tả Pín Lù + Rượu Dâu + Rau trộn

-

Dịch vụ khác: Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

-

Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh

-

Tàu đi tham quan Đầm Nha Phu - Hòn Lao – Đảo Khỉ

-

Dù, ghế, nước tắm tại bãi biển White Sand – Dốc Lết

-

Khách được bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 10.000.000 đồng/trường hợp.

-

Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.

-

KHÔNG BAO GỒM :

-

Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi và chi phí cá nhân.

-

Tắm khoáng, Bùn, Chi phí Vinpear land và các trò chơi …

-

LƯU Ý :

-

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống ba mẹ tự lo. Trẻ thứ 02 phải mua 50% vé tour.

-

Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 50% giá vé tour. Bé có xuất ăn và ngồi, tham quan và ngủ
chung với bố mẹ. Bé thứ 02 phải mua 100% vé tour.

-

Bé từ 11 tuổi trở lên là 100% giá vé tour.

 Khi đi Quý khách nhớ đem theo CMND, Passport, khai sinh trẻ em, kể cả visa rời
 Du khách phải tự bảo quản hành lý, tư trang, tiền bạc trong suốt thời gian đi du lịch

 Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thiên tai, đình công, bão lũ, dịch bệnh, tàu thuỷ,
xe lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, công ty du lịch 5N sẽ không chiụ trách nhiệm bồi thường
thêm bất kỳ chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng
 Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hay huỷ tour không báo trước thì mất 100%

