Thời gian : 3 ngày 3 đêm – Xe máy lạnh, khởi hành tối thứ 5
Nha trang hệt như một miền cổ tích. Với khí hậu nhiệt đới đặc trưng, 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”.
Vịnh Nha Trang được xếp vào 1 trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới; khi chảy qua đây, nhiều
dòng hải lưu bỗng hòa quyện vào nhau, tạo nên “mái nhà chung” cho muôn loài trú ngụ, sinh sôi. Vịnh
Nha Trang không chỉ giàu tài nguyên, đẹp cảnh quan mà còn gắn liền với những nét đẹp của văn hoá
biển và những địa chỉ văn hóa-du lịch độc đáo và hấp dẫn...
Du lịch Nha Trang 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…
Thắng cảnh : KDL Dốc Lết, Hòn Tằm, Đầm Nha Phu – Đảo khỉ, chùa Long Sơn,...
Đặc sản : Bánh canh chả cá, bún bò, Bò nƣớng lạc cảnh, tôm hùm, ốc nƣớng, nem
ninh hòa, mực một nắng, mực rim me ….

NGÀY 1:

TP.HCM – NHA TRANG

20H00: Xe và hướng dẫn viên 5N Tours đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Nha Trang. Du khách
ngoạn cảnh quần thể tháp Poshanƣ huyền bí – nhóm tháp thờ vị
thần Shiva và công chúa Poshanƣ với những tinh hoa kỹ thuật
kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm xưa tạo nên vẻ
uy nghiêm và kỳ bí, Lầu Ông Hoàng – nơi hẹn hò của thi sĩ bạc
mệnh Hàn Mạc Tử và Mộng Cầm, rặng dừa Hàm Tiến, làng
chài Mũi Né – ngoạn cảnh rặng dừa, làng chài Mũi Né. Đến 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. Đến Nha Trang theo con
đường mới ven biển Sông Lô – Hòn Rớ, qua đèo Cù Huân ngắm
cảnh biển chiều trên vịnh Nha Trang

NGÀY 2:

KDL DỐC LẾT – LONG SƠN CỔ TỰ - VINPEARLAND

(Ăn sáng, trưa)

Sáng: Dùng điểm tâm Buffet, Xe đưa du khách đến KDL Dốc Lết: Tại đây du khách có thể tham gia
các trò chơi trên biển như: Môtô nƣớc (Jet ski), (Parasaling), xuồng
thể thao...hay

thỏa thích bơi lội dưới làn nước trong xanh hay

thưởng thức cua, ghẹ, mực một nắng,… (tự túc). Khởi hành về
Nha Trang đến nhà hàng dùng cơm trưa.
Chiều: Xe đưa du khách viếng chùa Long Sơn 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 cao 24m: tại đây du khách có thể thắp nén nhang
Cầu cho gia đình, người thân, bạn bè sức khỏe dồi dào …,đến tham
quan và tìm hiểu cách nuôi Yến, cách chế biến tại Nhà Yến: Du khách
có thể mua về làm quà cho người thân và bạn bè.
(CT tự túc ): Du khách có thể tham quan khu DL và giải trí Vinpearl: Đi cáp
treo qua biển dài 3km sang Vinpearl Land: Chơi các trò chơi cảm
giác mạnh Đu quay, tàu lƣợn cao tốc. Xem phim 4D và nhiều
game trong nhà, xem nhạc nƣớc, thưởng ngoạn thủy cung lớn
nhất Việt Nam, xem Carnival show. Tắm biển và tắm hồ bơi
Tối :

Du khách đến nhà hàng thưởng thức Bò lạc cảnh+Lƣơn Đùm+Mực
Nƣớng+Cơm Chiên Dƣơng Châu ( chi phí tự túc ),...Dạo phố đêm hay sinh hoạt tự do

NGÀY 3:
Sáng:

KDL HÒN LAO – ĐẢO KHỈ – NHÀ THỜ ĐÁ – CHỢ ĐẦM

( Ăn sáng, trưa, chiều)

Dùng điểm tâm Buffet. Xe đưa du khách đến Cảng Đá Chồng: Tàu
đưa du khách ngoạn cảnh Đầm Nha Phu : một điểm đến hấp dẫn hội
tụ nhiều nét đẹp của thiên nhiên với núi, rừng, suối, thác và biển cả:
Du khách tìm hiểu cách nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Đến Hòn
lao – Đảo Khỉ: Du khách tắm biển hay tham gia các trò chơi: Chèo
thuyền kadac, Jacky, các trò chơi dưới nước, cƣỡi 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, nghỉ ngơi.

Chiều: Xe đưa du khách đến tham quan Nhà Thờ Đá: Đây là một trong
những nhà thờ cổ kính và lớn nhất thành phố Nha Trang. Đến tham
quan Trung tâm Ngọc Trai Long Beach Pearl Nha Trang có diện
tích 1.270m2 gồm hai tầng lầu trưng bày hơn 3.000 mẫu ngọc
trai được thiết kế độc đáo, sang trọng được xem là trung tâm ngọc trai
lớn nhất Nha Trang. Đến Chợ Đầm mua ít quà lưu niệm như nem,
chả, mực rim, bánh tráng xoài
( CT TỰ TÖC ): Du khách có thể đến trung tâm Bùn khoáng :Tại đây du khách có thể ngâm mình
trong hồ khoáng nóng, hay tắm bùn
19H00: Dùng bữa đặc sản Nem Ninh Hòa + Bún Thịt Nƣớng , du khách dạo phố đêm tự do

NGÀY 4:

NHA TRANG – TP.HỒ CHÍ MINH

( Ăn sáng, trưa)

Sáng: Dùng điểm tâm Buffet. Khởi hành về Tp.HCM, ghé Ninh Thuận thưởng
thức một ít hương vị: Rƣợu Nho, Mật Nho. Tiếp tục lộ trình đến Phan
Thiết dùng cơm trưa.
Chiều: Về đến TP.HCM, xe HDV 5N Tours đưa du khách về lại điểm hẹn ban
đầu. Kết thúc tour, Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.
GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH:

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/KHÁCH

KHÁCH SẠN

Phòng 2 -> 3K

Phụ thu P1K

2 SAO

2.348.000

500.000

3 SAO

2.898.000

900.000

4 SAO

3.448.000

1.400.000

5 SAO
6.498.000
 GIÁ TOUR BAO GỒM :

4.500.000

Nƣớc Ngoài

200.000

 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh.
 Khách Sạn: Tivi, nƣớc nóng lạnh, máy lạnh, vệ sinh khép kín
 Ăn uống : 01 Bữa sáng set menu + 02 bữa sáng Buffet + 04 bữa chính.
Ăn sáng gồm : Hủ tiếu, Phở, Bánh Canh,…+ Cà phê đá hay đá chanh
Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn + 01 món xào + 01 món canh + 01 rau trộn + trái cây +
cơm trắng +trà đá.( NEM NINH HÕA + BÖN THỊT NƢỚNG )
 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
- Dịch vụ tàu đi Đầm Nha Phu – Hòn Lao - Đảo Khỉ
Dù, ghế, nước tắm tại KDL Dốc Lết
- Khách được bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 20.000.000 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…
- Chi phí VinpearL land - Thẻ vui chơi giải trí, Chi phí tắm Bùn - Khoáng tại Nha Trang.

 LƯU Ý :
 Chương trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn, HDV sẽ hẹn với Quý
khách để cùng thống nhất với đoàn.
 Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống ba mẹ tự lo. Trẻ thứ 02 phải mua 50% vé tour: Bé ngồi xe, ăn và
ngủ ghép với bố mẹ.Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 50% giá vé tour. Bé có xuất ăn và ngồi,
cũng như tham quan theo chương trình 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.
 Tất cả giấy tờ tuỳ thân phải đem theo bản chính.
 Trẻ em dưới 14 tuổi phải có cha mẹ đi kèm, nếu không thì phải có giấy xác nhận có đóng dấu
của địa phương nơi cư trú đi kèm người thân
 Khách lớn tuổi ( từ 70 tuổi trở lên), khách khuyết tật, khi tham gia tour phải có người thân đi
kèm và phải cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ khi tham gia tour
 Du khách đem theo hành lý gọn nhẹ và 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

