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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Nha Trang - Bãi Biển Nhủ Tiên - Tháp Bà - Hòn
Tằm

Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm
Mã Tour: TN-2790 - Khởi hành: Hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Thiên đường du lịch biển Nha Trang - trung tâm của tỉnh Khánh Hòa - miền đất được mệnh danh là “xứ
Trầm, biển Yến” luôn là sự lựa chọn tuyệt vời cho du khách mỗi khi cần nạp vitamin "sea" . Được công
nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới với thành phố êm ả nằm ngay bên bờ biển.Nơi đây
còn níu chân du khách với những đặc sản phong phú cùng với nên văn hóa đặc trưng, người dân miền biển
luôn hiếu khách, thân thiện với nụ cười trên môi. Cùng tìm hiểu chương trình tour Du Lịch 3 ngày 3 đêm với
nhiều điều hấp dẫn mà Công Ty Du Lịch Nắng Mới gửi đến cho bạn nhé !

CÁC ĐIỂM NỔI BẬC TRONG CHƯƠNG TRÌNH: 

1.    Tắm biển Nhũ Tiên
2.    Check-in siêu hot
3.    Nghỉ dưỡng khách sạn 4 sao bậc nhất tại Nha Trang
4.    Tận hưởng Sunset Trip – ngắm hoàng hôn trên du thuyền
5.    Vui chơi tại khu tắm bùn Hòn Tằm đẳng cấp
6.    Con đường biển Đèo Cù Hin – Sân Bay Cam Ranh
7.    Đặc sản Nem nướng Nha Trang
8.    Mua sắm tại chợ Đầm 
9.    Chợ đêm Nha Trang
10.    Vườn nho Phan Rang
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ĐÊM NGÀY 01: TP. HCM - NHA TRANG (NGHỈ ĐÊM TRÊN XE)

21h00:    Xe và Hướng dẫn viên của Công Ty đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Nha Trang. Quý khách
nhận Tặng phẩm du lịch: Nón thời trang, nước suối, khăn lạnh… Quý khách ăn uống sinh hoạt và nghỉ đêm
trên xe cùng Hướng dẫn viên.

(Bố trí 1 – 2 điểm dừng chân để quý khách vệ sinh cá nhân và ăn uống nhẹ, café giải khát…)
Địa điểm đón khách: 

1/ Khách sạn Đệ Nhất – Số 03 Hoàng Việt, Tân Bình lúc 21h00′
2/ Nhà Văn Hóa Thanh Niên – số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 lúc 21h30′
3/ Cây xăng Comeco – Ngã 4 Hàng Xanh, Bình Thạnh lúc 22h00′

NGÀY 01: NHA TRANG - BIỂN NHŨ TIÊN - THÁP BÀ PONAGAR (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng: Đoàn đến Bãi biển Nhũ Tiên, quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng. Sau đó quý khách tự do tắm
biển, là một trong những bãi tắm đẹp nhất Nha Trang, biển Nhũ Tiên hấp dẫn du khách bởi làn nước biển
trong xanh, mát mẻ, được bao bọc bởi bãi cát dài trắng xóa và những hàng dừa lao xao trong gió. Với vẻ
đẹp hoang sơ, thơ mộng, biển Nhũ Tiên tựa như nàng tiên đang ngủ vùi giữa không gian mênh mông của
sóng, của gió, của núi và của mây. Tại đây du khách có thể thỏa thích vui đùa trong làn nước biển xanh
mát, tận hưởng bầu không khí trong lành hay trải nghiệm các môn thể thao dưới nước như dù lượn, ca nô,
lướt ván…
12h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.
13h00: Đoàn trở về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
15h30: Đoàn tham quan Nhà Yến nơi khai thác Yến tổ yến ngay tại trung tâm thành phố Nha Trang. Đến
nơi quý khách được tận mắt nhìn, thưởng thức trà yến miễn phí và nghe giới thiệu cũng như tìm hiểu về
loài vật quý giá này.
16h30: Đoàn tham quan Tháp Chàm Ponagar - Một công trình kiến trúc Chăm cổ của người Champa. Là
một địa điểm du lịch nổi tiếng của Nha Trang. Tháp Bà Ponagar nằm gọn trên một quả đồi xinh đẹp cạnh
bờ sông Cái hiền hòa. Từ xa quý khách cũng có thể dễ dàng nhận ra tháp Ponagar bởi lối kiến trúc vô cùng
đặc biệt.
17h30: Xe đưa đoàn đi thưởng thức bữa tối đặc sản Nem nướng Khánh Hòa, sau đó quý khách về khách
sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Nha Trang về đêm.

OPTION TỰ CHỌN:

16h00: Đoàn tự túc khởi hành đến cảng để bắt đầu tận hưởng Sunset Trip – ngắm hoàng hôn vịnh Nha
Trang trên du thuyền Sailing (1.800.000vnđ/khách nội địa)
Thời gian thực hiện: 16:45 – 20:00

Đón khách tại cảng
Gặp gỡ Sealife team
Khởi hành chuyến tham quan vịnh Nha Trang
Tận hưởng hoàng hôn đẹp mê hoặc tại vịnh Nha Trang cùng du dương theo những điệu nhạc cổ điển
tại Sundeck, thưởng thức canape không giới hạn và ngắm nhìn thành phố Nha Trang được lên đèn từ
ngoài vịnh và tham gia minigame sôi động với những phần quà thú vị và hấp dẫn.
Thưởng thức bữa tối set menu đẳng cấp được phục vụ bởi các đầu bếp chuyên nghiệp của Sealife
Quý khách được phục vụ món chính bò bò úc 3 vị kèm khoai tây nghiền hoặc tôm sú 3 vị kèm cơm
chiên kèm với salad
Lựa chọn ngắm cảnh đêm ở khu vực Sundeck, cùng nhâm nhi đồ uống theo chương trình mua 1
tặng 1, hoặc hoà mình vào giai điệu âm nhạc thăng hoa tại 19 Islands Club tại tầng trệt của du
thuyền
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21h30: Trở về cảng, kết thúc hành trình, quý khách trở về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 02: TRẢI NGIỆM KHU TẮM BÙN HÒN TẰM - THƯỞNG THỨC BỮA TRƯA TRÊN ĐẢO(ĂN SÁNG,
TRƯA)

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng.
09h00: Đoàn di chuyển đến với cảng du lịch Nha Trang, ngồi canoe cao tốc đến Hòn Tằm. Sau khoảng 15
phút trải nghiệm cảm giác rẽ sóng vượt biển cùng những chiếc canoe cao tốc, du khách sẽ đặt chân đến
Hòn Tằm thơ mộng.

Ngay khi vừa rời cano đặt chân lên đảo, du khách nhất định không thể bỏ qua cơ hội check-in tại cây
cầu wedding bridge huyền thoại của Hòn Tằm. Gọi là wedding bridge, bởi đây là chỗ chụp hình cưới
nổi tiếng của các cặp tân lang tân nương. Cầu có những nhịp dây văng rất đẹp, kết hợp với màu sắc
mang phong cách mộc mạc, trên hết là background biển cực lung linh, là địa điểm cho ra đời những
tấm hình để đời.
Khu vực tắm bùn của Hòn Tằm được thiết kế đẹp mắt và mang hơi thở tự nhiên, với mô hình ruộng
bậc thang mới lạ. Các bồn tắm luôn được đặt dưới những tán cây, để du khách vừa có thể trải
nghiệm cảm giác hòa mình với thiên nhiên, vừa có bóng mát, tránh tác động trực tiếp của ánh sáng
mặt trời. Du khách có thể thỏa thích ngâm mình trong nước bùn khoáng, thả lỏng đầu óc và tận
hưởng cảm giác thư giãn nhẹ nhàng.
Hồ bơi vô cực rộng sở hữu diện tích cực khủng đến 2000 m2, với một bên là đồi núi, một bên là
view biển Nha Trang đẹp diễm lệ. Thiết kế theo kiểu “vô cực” – nước tràn thành hồ, hồ bơi vô cực
đem đến cảm giác mặt nước kéo dài tít tắp, hòa với biển cả bao la nơi chân trời xanh thẳm. Du
khách có thể vừa đắm mình trong làn nước mát lành, vừa phóng mắt chiêm ngưỡng khung cảnh
thiên nhiên.
Trưa: Quý khách ăn trưa tại Hòn Tằm
Trải nghiệm ôn tuyền thủy liệu pháp và massage dưới thác nước khoáng nóng. Nước khoáng nóng ở
Hòn Tằm được thiết kế theo kiểu các dòng thác nhỏ chảy ra từ vách đá. Du khách có thể đứng tại
những vách đá này và tận hưởng dòng nước ấm nóng chảy từ trên xuống, tận hưởng cảm giác
massage nhiệt cực đã.

15h30: Sau khoảng thời gian vui chơi và trải nghiệm những khu dịch vụ cao cấp của Hòn Tằm, du khách
rời đảo, di chuyển bằng canoe đến cảng. Xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi.
Buổi tối: Đoàn tự do khám phá đặc sản Nha Trang về đêm.

NGÀY 03: NHA TRANG - TP. HCM (ĂN SÁNG, TRƯA)

07h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm tại nhà hàng.
09h00: Đoàn khởi hành về TP.HCM. Trên đường về ghé tham quan:

Vườn Nho Phan Rang: quý khách tham quan và chụp hình tại vườn. Nơi đây quý khách có thể mua
các sản phẩm về nho như: nước ép, rượu nho, tỏi…
Ngoài ra đoàn còn ghé mua sắm đặc sản Phan Thiết như: (Nước mắm, trái cây Thanh Long…).

12h00: Đoàn dùng bữa trưa tại khu vực bãi biển Phan Thiết. Qúy khách vừa sử dụng cơm trưa vừa thưởng
ngoạn không khí biển trước khi về lại Sài Gòn. Sau bữa trưa, xe đưa quý khách khởi hành về lại Tp.HCM.
Chiều tối: Đoàn về đến thành phố HCM, kết thúc chuyến tham quan “Du Lịch Nha Trang 3 Ngày 3
Đêm” chia tay và hẹn gặp lại quý khách./.
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BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Khách sạn Giá Người Lớn (>11T) Giá Người Lớn
(<11T) Phương Tiện

Thứ 5 hằng tuần 4 Sao 2,650,000đ 70% Xe Máy Lạnh

 

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

DỊCH VỤ BAO GỒM:

Vận chuyển: Xe  du lịch đời mới: Số lượng tối thiểu 25 khách/tour. Nếu trường hợp số lượng khách ít hơn
công ty xin phép dời qua ngày khởi hành tiếp theo.
-    Phục vụ đúng theo lộ trình ghi chú
-    Đảm bảo máy lạnh, Video giải trí, âm thanh – Micro thuyết minh.
-    Tài xế đúng giờ - vui vẻ

Lưu trú: Khách sạn 4 sao Nha Trang: 2,3 khách/phòng
Trường hợp trong đợt khởi hành có khách lẻ ghép, công ty sẽ ghép cho khách và không phải đóng phụ thu.
 

Ăn uống: Trọn gói theo chương trình ghi chú:
-    01 bữa sáng chọn món:  60.000 vnd/ suất/ bữa.
-    02 bữa Buffet sáng tại khách sạn.
-    01 bữa đặc sản Nem nướng Nha Trang
-    01 bữa ăn trưa tại Hòn Tằm
-    02 bữa ăn chính: 120.000vnd/suất ăn

Tham quan: Trọn gói theo chương trình ghi chú
(Hoặc linh hoạt thay đổi tùy theo nhu cầu của đoàn):
-    Tất cả các điểm bao gồm trong chương trình 

Nhân Sự: Thực hiện theo chương trình ghi chú bao gồm:
Đội ngũ hướng dẫn viên kinh nghiêm, nhiệt tình, chu đáo phục vụ suốt hành trình…

Quà tặng:

 -    Nón du lịch
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Bảo hiểm:

- Bảo hiểm quốc tế Athena với mệnh giá 50.000.000 vnd

Nước suối 01 chai/ khách/ ngày – Khăn lạnh: 01 khăn/ khách/ ngày

KHÔNG BAO GỒM

Những khoản không có trong phần bao gồm  

 -    Ăn uống cá nhân ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi….
-    Tiền TIP bồi dưỡng cho Tài xế, Phụ xe, HDV…
-    Chi phí tham quan ngoài chương trình
-    Những khoản không có trong phần bao gồm.
-    Chưa bao gồm thuế VAT
-    01 bữa tối tự túc

QUY ĐỊNH TRẺ EM:

Trẻ em từ 10 tuổi trở : Tính 100% giá tour người lớn
Trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi: Tính 75% giá tour người lớn (bao gồm: suất ăn, suất tham quan, nhưng
ngủ chung với gia đình), mỗi cặp vợ chồng chỉ được kèm 1 bé, bé thứ 2 mua 100% giá tour (có đầy
đủ như người lớn).
Trẻ em dưới 5 tuổi: Không bao gồm dịch vụ. (Cha mẹ tự lo phát sinh nếu có ), mỗi cặp vợ chồng chỉ
được kèm 1 bé, bé thứ 2 mua 50% giá tour (có đầy đủ như người lớn, nhưng ngủ kèm).

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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