TOUR GHÉP ĐOÀN KHỞI HÀNH ĐỊNH KỲ
(ÁP DỤNG TỪ 31/01/2016 – 31/10/2016)

THỜI GIAN: 04 NGÀY 03 ĐÊM
KHỞI HÀNH: THỨ 03 & THỨ 05 HÀNG TUẦN
 NGÀY 01:
ĐÓN KHÁCH – VINPEARL LAND
(Ăn tối)
- Đón khách tại Sân bay Cam Ranh / Ga Nha Trang, về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.
- 14h00 khởi hành đến Thiên đường giải trí Vinpearl Land. Quý khách vượt 3.320m đường
biển bằng hệ thống cáp treo dài nhất Việt Nam sang KDL
Vinpearl Land (phí tự túc), tại đây Quý khách sẽ tham gia:
 Trò chơi ngoài trời & trong nhà: với các trò chơi đa
dạng & đặc sắc.
 Khu Thuỷ cung: là đại dương thu nhỏ với hơn 300 loài
cá đẹp, quý hiếm và lạ mắt.
 Khu Công viên nước: khu trò chơi cảm giác mạnh, hồ
tạo sóng…
 Sân khấu Nhạc nước: hoành tráng hiện đại và lung linh sắc màu.
- Về lại Thành phố biển. Ăn chiều. Tự do khám phá Nha Trang by night.
 NGÀY 02:
VỊNH NHA PHU
(Ăn sáng, trưa, tối)
- Ăn sáng. Tham gia chương trình Du ngoạn Vịnh Nha Phu:
 KDL Hoa Lan (Khu sinh thái nổi tiếng ở Nha Trang):
- Tham quan suối Hoa Lan với hàng trăm loài Hoa Lan sắc màu rực rỡ.
- Thưởng thức chương trình xiếc Voi, Gấu đặc sắc. Ngắm
cảnh Hồ Nghinh Xuân, Thủy Tiên.
- Quý khách tự do tham gia dịch vụ Cưỡi Đà Điểu, tập làm
chiến sĩ qua trò chơi Bắn Súng Sơn hoặc các trò chơi thể
thao, giải trí trên biển: canô kéo dù, môtô nước...
- Ăn trưa tại Nhà Hàng Hương Lan với các món hải đặc sản.
 KDL Hòn Lao (Đảo Khỉ):
- Thân thiện với Đàn khỉ tự nhiên và thưởng thức Chương trình xiếc thú: Khỉ, Chó, Dê.
- Quý khách tự do thử sức qua trò chơi cảm giác mạnh đua xe thể thao F1 hoặc đánh cược qua
những chú chó đáng yêu để nhận những phần quà hấp dẫn.
- Tham quan các công trình nghệ thuật: vườn Mỹ Nhân Ngư, vườn Thiên Long, Tây Du Ký...
- Về lại Nha Trang. Ăn chiều với đặc sản Nha Trang. Tự do tham quan thành phố biển về đêm
với Nha Trang Night Market với các món quà lưu niệm làm từ vỏ sò, vỏ ốc dễ thương hoặc

thuê xe đạp đôi hay ngồi xích lô đi dọc đường biển, thưởng thức hải sản tươi sống tại Làng hải
sản Nha Trang.
 NGÀY 03:

(Ăn sáng, trưa, tối)

KDL YANG BAY

- Ăn sáng. Khởi hành tham quan KDL Yang Bay:
- Tham quan “Mộc Thần” - cây cổ thụ cao trên 25m, một trong những cây cổ thụ lớn nhất Khánh
Hòa. Ngồi xe điện tham quan Vườn Hồng 999 đóa, Vườn Địa Đàng, Khu bảo tồn gấu hoang
dã, đà điểu, công, thỏ... tham gia trò chơi dân gian như: đua
heo, chọi gà, câu gấu, cưỡi ngựa, bắn cung, bắn nỏ, ném
lao...(phí tự túc).
- Tham quan Thác Yang Bay và Yang Khang: Ngắm cảnh,
tắm thác, matxa nước...
- Ăn trưa tại Nhà hàng nổi “Đảo Ngọc” với các đặc sản núi
rừng: Cá Sấu, Đà Điểu....
- Tham quan Nhà trưng bày các nhạc cụ dân tộc - nghe thuyết minh về phong tục tập quán của
người dân tộc Raglay. Thưởng thức Chương trình biểu diễn văn nghệ độc đáo đầy ấn tượng và
giao lưu với các nghệ nhân Raglay qua: Đàn đá, Đàn Chapi, Đàn T’ rưng, sáo gọi bạn Dituk,
sáo tỏ tình Tacung, Kèn Taleploi các điệu múa mộc mạc nhưng “đầy lửa” của người Raglay.
- Tham quan Hồ nuôi cá sấu, với hàng trăm con nằm phơi mình dưới nắng, thử cảm giác câu cá
sấu hoặc tham quan và mua sắm tại cửa hàng bán các sản phẩm từ da cá sấu.
- Về lại Nha Trang. Ăn chiều. Tự do khám phá Nha Trang về đêm.
 NGÀY 04:
NHA TRANG – TIỄN ĐOÀN
(Ăn sáng, trưa)
- Ăn sáng. Trả phòng. Viếng Long Sơn Tự (Trung tâm Phật
giáo Khánh Hoà) cầu nguyện cho bình an, tài lộc và hạnh
phúc.
- Tiếp tục tham quan Nhà Yến Nha Trang, tìm hiểu ngành
nghề khai thác, chế biến yến sào tại Nha Trang đặc biệt
thưởng thức Yến được chế biến tại chỗ.
- Đến với KDL Suối khoáng nóng, Quý khách được ngâm
mình thỏa thích trong làn nước khoáng nóng trong xanh tại các hồ bơi và các thác nước, với các
dịch vụ “Ôn tuyền thủy liệu pháp”, Jaccuzi, tắm thác nước khoáng ấm (phí tự túc).
- Ăn trưa. Thưởng thức đặc sản Nem nướng Ninh Hòa – một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của
người dân Nha Trang. Tiễn đoàn Sân bay Cam Ranh / Ga Nha Trang. Chào tạm biệt. Kết thúc
chuyến tham quan đầy thú vị!

 Giá cho khách đi ghép đoàn: 2.690.000 VNĐ/Khách (KS 3 Sao)
 Giá cho nhóm khách đi riêng:
(Chương trình thực hiện hàng ngày)
Nhóm khách
2K
3K
4K
5K
Giá tour
4.280
3.780
3.430
3.210

6K
3.190

(Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/Khách)
7K
8K
9K
10 K
3.060 3.000 2.960 2.920

 BAO GỒM:
1. Xe vận chuyển máy lạnh, đời mới theo chương trình.
2. Ngủ phòng đầy đủ tiện nghi, gần biển, trung tâm thành phố (phòng 02 khách - trường hợp lẻ
nam, nữ: ngủ phòng ba).
 KS 3 sao chuẩn: Paris, Sunny…(hoặc tương đương).
* Phụ thu Phòng đơn: 1.000.000/khách
3. Ăn các bữa theo chương trình: Điểm tâm tại KS + Ăn trưa & tối tại nhà hàng.
4. Vé tham quan các điểm.
5. Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình.
6. Nước suối (01 chai 0,5l/khách/ngày).
7. Bảo hiểm du lịch.

 KHÔNG BAO GỒM:
1. Chi phí cá nhân, thức uống tự gọi trong bữa ăn & tham quan vận chuyển ngoài chương
trình.
2. Thẻ trọn gói Vinpearl (Vé cáp treo + các trò chơi tại Vinpearl).
3. Vé máy bay/tàu/ô tô khứ hồi: SGN/HAN/DAD-CRX-SGN/HAN/DAD.
 GHI CHÚ:
1. Trẻ em 1 - 3 tuổi: miễn phí (ăn + ngủ chung giường với bố mẹ); phí phát sinh: ăn sáng ... bố
mẹ thanh toán.
2. Trẻ em 4 - 9 tuổi: tính ½ suất (ăn suất riêng và ngủ chung giường với bố mẹ).
3. 10 tuổi trở lên: tính như người lớn.
4. Chương trình Nha Phu (ghép đoàn xe + tàu) vẫn áp dụng cho nhóm khách đi riêng.

Hân Hạnh Được Phục Vụ Qúy Khách!

