Thời gian : 3 ngày 3 đêm – Xe máy lạnh, khởi hành tối thứ 5 hằng tuần
Tour du lịch Điệp Sơn – Phú Yên – Gành Đá Đĩa – Ninh Chữ sẽ mang đến cho du khách
những trải nghiệm thú vị, đắm chìm trong nắng gió của biển và thưởng thức hải sản tươi sống,…
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”.
Băng qua ngọn đèo Cả uốn lượn, du khách đến với Tuy Hòa - trung tâm của tỉnh Phú Yên, nơi
được bao bọc bởi những địa danh tuyệt đẹp của dải đất miền Trung từ Hải đăng Đại Lãnh – nơi đón
bình minh đầu tiên của tổ quốc, bãi biển Vũng rô xanh ngát đến Gành đá đĩa – một trong những gành
đá đẹp nhất thế giới.

ĐÊM 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 dừng chân tại Cà Ná với 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 lưu niệm, tiếp tục lộ trình du khách nghỉ
ngơi thư giãn trên xe

NGÀY 1: ĐẢO ĐIỆP SƠN - VŨNG RÔ - ĐẦM Ô LOAN

( Ăn sáng, trưa, tối )

05H00: Đến Nha Trang dùng điểm tâm, nghỉ ngơi thư giãn. Xe đưa du khách
đến bến tàu Vạn Giã: Quý khách lên tàu khám phá “Đảo Điệp Sơn” –
Điệp Sơn là một dãy gồm 3 hòn đảo nhỏ thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh
Khánh Hòa. Hành trình khám phá bắt đầu từ thị trấn Vạn Giã, sau
khoảng một giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, du khách sẽ đặt chân
đến quần đảo Điệp Sơn. Nếu gặp ngày nước xuống du khách sẽ thấy
điều đặc biệt ở đảo Điệp Sơn chính là hành trình chinh phục con
đường dưới biển vô cùng độc đáo và thú vị dài gần 700 mét, nối liền
hòn đảo giữa với đảo Điệp Sơn lớn. Con đường uốn lượn, rộng
khoảng 1 mét và nằm sâu dưới mặt nước biển trong xanh chưa đến
nửa mét. Đi bộ trên con đường này đem lại cảm giác vô cùng thích thú, xen lẫn hồi hộp và
một chút sợ hãi khi bạn phải bước giữa đại dương bao la, du khách tắm biển với làn nước
trong xanh hay nằm phơi mình trên bãi cát trắng xóa,

du khách có thể thưởng thức hải sản tươi sống do ngư dân đánh bắt như ghẹ,
mực, cá…Dùng cơm trưa với các món hải sản trên đảo.
Chiều: Khởi hành đi Tuy Hòa địa điểm yêu thích cho du khách thích vẻ đẹp
yên bình của biển về đêm: Xe đưa du khách vượt đèo Cả quanh co
ngoạn cảnh biển Đại Lãnh – Vũng Rô nổi tiếng làm say lòng Vua
Minh Mạng với những dãi cát trắng mịn nối tiếp cơn sóng vỗ rì rào và
phong cảnh sơn thủy hữu tình. Đến Tuy Hòa du khách sẽ cảm nhận
những cảnh đẹp của xứ “Hoa vàng Trên Cỏ xanh “ bởi những cánh
đồng lúa, đồng cỏ, được phù sa bồi đắp bởi dòng sông Ba, sông
Hinh, tiếp tục đến đầm Ô Loan: Du khách thưởng thức bữa chiều với
các đặc sản địa phương và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp
Tối :

Du khách dạo phố biển về đêm hay tự do thưởng thức món ăn đậm chất địa phương: sò
huyết nướng mỡ hành, cháo hàu Ô Loan, cua Huỳnh Đế, mắt cá ngừ...

NGÀY 2: NHÀ THỜ MẰNG LĂNG-GÀNH ĐÁ ĐĨA-THÁP NHẠN–NINH CHỮ( Ăn sáng, trưa, tối )
Sáng: Dùng điểm tâm. Xe đưa du khách tham quan Nhà Thờ Mằng Lăng một trong những nhà thờ cổ kính nhất Việt Nam, tiếp tục tham quan
Gành Đá Đĩa: được đánh giá là một trong những gành đá đẹp nhất
thế giới với các lớp đá xếp chồng như tổ ong trên mặt biển, du khách
thỏa thích tận hưởng không gian mênh mông của trời biển và cuộc
sống của người dân địa phương khi tới, ngoạn cảnh Tháp Nhạn –
Cầu Đà Rằng, về nhà hàng dùng cơm trưa.
Chiều: Xe đưa du khách về Ninh Chữ: Du khách ngoạn cảnh biển Đại Lãnh,
Rừng Dừa, đến Ninh Chữ dùng cơm chiều với đặc sản địa phương
Cơm gà Khánh Kỳ, nhận phòng , tắm biển tự do tại khách sạn
Tối:

Du khách dạo phố biển về đêm tận hưởng bầu không khí trong sạch
của thiên nhiên. Du khách khám phá nét đẹp văn hóa bản địa, thỏa
sức mua sắm, ăn uống …

NGÀY 3:

NINH CHỮ – VƯỜN NHO – LÀNG GỐM - TP.HỒ CHÍ MINH

Sáng: Dùng điểm tâm. Khởi hành về Tp.HCM, ghé tham quan vườn nho Ba
Mọi thưởng thức: Rượu Nho, Mật Nho, tiếp tục tham quan làng Gốm
bàu Trúc: Nơi đây nổi tiếng với những đồ gốm được làm thủ công với
các hoa văn chạm trổ thủ công bằng những vật liệu đặc trưng của đồng
bào dân tộc Chăm Ninh Thuận.. 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.

( Ăn sáng, trưa)

GIÁ TOUR TỪ 20 KHÁCH :

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/KHÁCH

KHÁCH SẠN

Phòng 2 -> 4 khách

Phụ thu Phòng 01 khách

Nước Ngoài

3 SAO

2.348.000

700.000

200.000

 GIÁ TOUR BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh.
 Khách Sạn: Tivi, nước nóng lạnh, tủ lạnh, máy lạnh, vệ sinh khép kín
 Ăn uống : 03 bữa sáng + 05 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.
Đã bao gồm 02 bữa đặc sản địa phương
 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 đưa du khách tham quan Vịnh Vân Phong – Đảo Điệp Sơn

-

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…

-

Dù, ghế, nước tắm tại các bãi tắm

 LƯU Ý :
 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
 Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hay huỷ tour không báo trước thì mất 100%

