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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 hành trình Xuyên Việt 9 ngày 8 đêm khám phá
dãi đất Miền Trung

Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn: Du Lịch Nắng Mới là đơn vị chuyên tổ chức các tour du lịch Xuyên Việt dài ngày
dành cho quý khách hàng hồi hương, Việt Kiều tham quan du lịch, tour Cựu Chiến binh thăm lại chiến
trường xưa... Chúng tôi là đơn vị uy tín trong việc tổ chức tour Xuyên Việt 9 ngày 8 đêm dọc theo dãi đất
Miền Trung, đến với Du Lịch Nắng Mới bạn sẽ cảm nhận sự khác biết về cách sắp xếp chương trình, đội ngũ
phục vụ, chất lượng dịch vụ tương xứng với giá thành mà quý khách thanh toán cho chúng tôi.

NGÀY 1: ĐÀ LẠT

(Dùng bữa: Sáng, trưa, tối)

05:00 Quý khách tập trung tại sân bay Nội Bà/ Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Đà Lạt trên
chuyến bay dự kiến 06:30 -8:20 của Vietjet hoặc 06:40 - 08:30 của Jetstar.

08:30 Đến thành phố Đà Lạt mộng mơ, xe đưa đoàn đi về trung tâm thành phố.

09:00 Đoàn dung bữa sáng tại nhà hàng.

09:30 Khởi hành tham quan vườn hoa thành phố là nơi hội tụ của hàng trăm ngàn loài hoa kiều diễm. Ở
đây có trên 300 loài hoa, trong đó có tới hàng trăm loài hoa như hồng, cúc, lay ơn, hoa lan, cẩm tú cầu,
mimosa…nở quanh năm. Ngoài ra còn có các loại hoa lan quý hiếm đầy màu sắc, những cây xương rồng
châu phi khổng lồ để lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại đây.

 

10:30 Tiếp tục tham qua nhà thờ Domain De Marie là nơi thu khách đông khách thập phương đến với Đà
Lạt, đây là nơi sinh sống và làm việc của các Nữ Tu Bác Ái, họ đan áo len lạnh, bán cho du khách vào tham
quan nơi đây - nhà thờ là sự kết hợp hài hòa giữa các kiểu kiến trúc phương Tây với kiến trúc dân gian của
dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên.

11:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Về lại khách sạn nghỉ ngơi.

 

14:00 Khởi hành tham quan Ngôi Làng Đất Sét  với tất cả các hoạt tiết trong khu làng đều làm bằng đất sét
nung miêu tả quá trình hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt qua các thời kỳ.

16:00 Tiếp tục tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, đi cáp treo qua đồi Rôbin (chi phí tự túc), ngắm cảnh rừng
thông, hồ Tuyền Lâm, núi Phượng Hoàng từ trên cao.
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18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng. Ngủ đêm tại Đà Lạt.

 

NGÀY 2: ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ NGÀN THÔNG

(Dùng bữa: Sáng, trưa, tối)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Khởi hành tham quan Khu Du Lịch Làng Cù Lần nằm giữa rừng thông bạt ngàn và những mặt hồ
mênh mông. Bên cạnh đó là dòng suối thơ mộng chạy qua làng, du khách sẽ tìm thấy được sự bình yên
thanh tịnh tại đây.

Đoàn tự do tham quan khu nhà rông cổ, Xóm Đuốc, Xóm K’ho, chợ Chồm Hỗm.

10:00 Quý khách trở lại thành phố trên đường đoàn dừng chân lưu lại những khoảnh khắc bên những nông
trại trồng rau, bắp su, cà chua...

 

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Về lại khách sạn nghỉ ngơi.

14:00 Đoàn tham quan vườn dâu đà lạt, tự tay hái những trái dâu đỏ mọng trên cây và thưởng thức những
trái dâu được nuôi trồng bằng công nghệ của Nhật, Thụy Sĩ...

15:00 Đoàn tiếp tục tham quan: vườn dưa Pepino - loại dưa có mùi thơm như dưa gang và ngọt mát.

 

Vườn cà chua Chocolate được mệnh danh là vườn nho của Đà Lạt - đây là loại cà chua cao sản ngon, giòn,
ngọt được khách hàng rất ưa chuộng. Vườn ớt chuông, dưa leo Nhật, dưa leo Hà Lan...

Hoặc nếu không tham quan vườn rau quý khách có thể tham quan Chùa Linh Phước, Ga Đà Lạt, Trại Mát...

18:00 Dùng bữa tối tại nhà hàng. Tự do khám phá Đà Lạt về đêm.

 

NGÀY 3: ĐÀ LẠT - NHA TRANG

(Dùng bữa: Sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng điểm tâm sáng.

08:00 Trả phòng khách sạn, đoàn tự do mua sắm tại chợ Đà Lạt với các sản vật để làm quà cho người thân.

09:00 Khởi hành đi thành phố Nha Trang.

 

Đoàn sẽ đi ngang qua các địa danh như Làng Dân Tộc Cờ Tu, Nhà máy nước khoáng Đảnh Thạch, Thành Cổ
Diên Khánh trước khi vào thành phố Nha Trang.

12:30 Đến Nha Trang đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.
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13:30 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

 

15:00 Khởi hành tham quan thành phố Nha Trang với các địa danh:

- Tháp bà Ponagar: Một kiến trúc của người Champa xây dựng trên một quả đồi nhìn về con sông Cái.

- Chùa Long Sơn: Địa danh tâm linh của người dân Nha Trang.

-  Viện Hải Dương Học: Nơi lưu giữ các sinh vật ở biển.

18:30 Dùng cơm tối tại nhà hàng. Tự do khám phá thành phố Nha Trang về đêm.

 

NGÀY 4: NHA TRANG - VINPERLAND

(Dùng bữa: Sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng điểm tâm sáng.

08:00 Xe đưa đoàn đến cảng Cầu Đá để bắt đầu hành trình vượt cáp treo xuyên biển dài nhất Việt Nam
đến với trung tâm vui chơi giải trí Vinperland.

 

Bắt đầu khám phá Vinperland với các hoạt động vui chơi giải trí sau:

• Khu trò chơi ngoài trời: Khu vực này có nhiều trò chơi cảm giác mạnh rất độc đáo ví dụ như alpine
Coaster - hệ thống làn trượt đầu tiên trên đảo tại Châu Á, trò chơi bật nhảy Bungee, đu quay cảm giác
mạnh (đu quay 3 chiều), đu quay dây văng, đu quay thú nhún, đu quay con voi, tàu hải tặc, tàu lượn cao
tốc, xe điện đụng, cốc xoay. Ngoài ra, ở đây còn có sân khấu biểu diễn xiếc thú (biểu diễn ở các khung giờ
phục vụ nhu cầu giải trí của du khách.

 

• Khu trò chơi trong nhà: Khu vui chơi này nằm ở lòng núi nhân tạo cao 24m. Khu này có nhiều trò chơi thú
vị phù hợp với nhiều lứa tuổi. Nhiều trò chơi được ứng dụng công nghệ hiện đại. Du khách đến đây có thể
thử các trò chơi thế giới ảo 3D, vườn cổ tích, Phòng chiếu phim 4D, siêu thị game, Phòng Karaoke...

 

• Thủy cung: Thủy cung Vinpearl Land được xem là “đại dương thu nhỏ”. Thủy cung có diện tích 3400km2,
là nơi nuôi dưỡng và trưng bày hơn 300 loài sinh vật biển quý hiếm. Đến đây tham quan, du khách có thể
đi trên đường hầm hiện đại với hệ thống thang cuốn được thiết kế rất công phu. Đường hầm này di chuyển
bằng thang cuốn nên người xem có cảm giác như đang được du ngoạn dưới đáy đại dương, tận mắt nhìn
ngắm những loài sinh vật biển như cá, tôm đang tung tăng bơi lội.

 

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Tiếp tục vui chơi tại Công viên nước: Đây là công viên nước ngọt trên bãi biển duy nhất tại Việt Nam tính
đến thời điểm hiện tại. Công viên có tổng diện tích hơn 50.000m2, có hệ thống núi nhân tạo và nhiều trò
chơi nước độc đáo. Đặc biệt khu vui chơi này có khu vực dành cho trẻ em, khu vực dành cho gia đình (hồ
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bơi trẻ em, hồ tạo sóng, máng trượt thân người, máng trượt nhóm gia đình) và khu trò chơi mạo hiểm dành
cho những ai ưa thích cảm giác mạnh (đường trượt 6 làn, hố đen vũ trụ, cảm tử quân, rơi tự do, sóng thần,
phao bay và phao bay vượt dốc). Ngoài ra, đến đây bạn cũng có thể vui chơi ở dòng sông lười, tắm nắng ở
bãi biển...

 

Phố mua sắm: Phố mua sắm ở Vinpearl Land Nha Trang có khung cảnh thanh bình, thơ mộng tựa phố cổ
Hội An. Phố mua sắm này nằm trong khuôn viên rộng hơn 6000m2, bày bán nhiều sản phẩm thời trang, đồ
lưu niệm, đồ đi biển, đồ thủ công mỹ nghệ và nhiều đặc sản truyền thống của các vùng miền, làng nghề
Việt Nam.

 

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

 Sau bữa tối đoàn di chuyển xuống sân khấu nhạc nước để xem chương trình nhạc nước với sự kết hợp hài
hòa, hiệu ứng chuyển động độc đáo của âm thanh, ánh sáng, lửa và nước.

20:00 Đoàn trở về đất liền. Ngủ đêm tại Nha Trang.

 

NGÀY 5: NHA TRANG - ĐIỆP SƠN - PHÚ YÊN

(Dùng bữa: Sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng điểm tâm sáng.

07:00 Trả phòng khách sạn, khởi hành đến đảo Điệp Sơn - Nơi nổi danh với con đường xuyên biển độc đạo.

Trên đường đi đoàn tham quan tìm hiểu những địa danh nổi tiếng một thời của Khánh Hòa như: Đèo Rọ
Tượng, Đèo Bánh Ít, Dốc Thị,... chụp hình với những cánh đồng muối trắng toát dọc đường đi.

 

08:30 Đến Cảng Vạn Giả đoàn xuống tàu khởi hành đến với đảo Điệp Sơn - quý khách được ngắm nhìn và
chụp hình Vịnh Vân Phong đẹp mơ màng cho bạn cảm giác như đang đi giữa vịnh Hạ Long. Bạn có thể thỏa
thích ngắm nhìn những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội hai bên.

09:30 Đến Điệp Sơn tham quan chụp ảnh cầu cảng Điệp Sơn, đình Điệp Sơn,bãi Cồn, Hòn Bịp, Núi Điệp Sơn
cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, thích thú với những cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp...

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng với những món hải sản tươi sống của dân địa phương như mực, ghẹ,
hàu...

13:00 Đoàn khởi hành khám phá Hòn Giữa, chinh phục con đường đi bộ xuyên biển dài 700m độc đáo nhất
Việt Nam. Cảm nhận con đường uốn lượn, rộng khoảng 1 mét và nằm dưới mặt nước biển trong xanh chưa
đến nửa mét…một cảm giác thích thú đến lạ kỳ…hồi hộp, một chút lo sợ nước dâng lên…nhưng lại rất
đáng để thử.

 

15:00 Đoàn trở lại cảng tàu trở về đất liền.
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16:00 Khởi hành đi Phú Yên.

18:00 Đến Phú Yên - nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau bữa tối đoàn có thể tự do thưởng thức các đặc sản tại Phú Yên với món
mắt cá ngừ đại Dương, các loại hải sản từ đầm Ô Loan (Chi phí chưa bao gồm).

 

NGÀY 6: PHÚ YÊN - BÃI XÉP - GHỀNH ĐÁ DĨA - QUY NHƠN

(Dùng bữa: Sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng điểm tâm sáng.

07:00 Trả phòng khách sạn, khởi hành tham quan Bãi Xép - một trong những cảnh đẹp để lấy làm bối cảnh
trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", đoàn có thể tự do tắm biển tại đây.

09:00 Tiếp tục hành trình lên phía Bắc để tham quan Ghành Đá Đĩa  một trong những kiệt tác của thiên
nhiên tạo thành những phiến đá xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn và thằng tắp như những chồng
đĩa được  bày biện giữa thiên nhiên.

 

10:00 Ghé tham quan nhà thờ Mằng Lăng, nơi lưu giữ pho kinh bằng tiếng quốc ngữ đầu tiên tại Việt Nam.

11:00 Xe sẽ quay ngược lại đưa quý khách tham quan Đầm Ô Loan nơi trời đất, mây nước hiền hòa tựa như
cánh chim loan tung bay. Đoàn sẽ thưởng thức các đặc sản tại đây như Sò huyết Ô Loan, Điệp, Tôm Rằn,
Rau Câu...

 

13:00 Tiếp tục hành trình đến thành phố Quy Nhơn.

15:00 Đến Quy Nhơn, đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

16:00 Khởi hành tham quan Khu Du Lịch Ghềnh Ráng với các địa điểm tham quan  như dốc Mộng Cầm, Đồi
Thi Nhân, viếng mộ nhà thờ lừng danh thế kỷ 20 - Hàn Mạc Tử. Thưởng thức nghệ thuật bút lửa của thi
nhân Dzũ Kha với các hình ảnh và bài thơ của thi nhân Hàn Mạc Tử trên gỗ.

 

Tiếp tục tham quan bãi Trứng với những viên đá tròn và nhẵn cũng với những màu sắc tự nhiên mang đến
vé đẹp kỳ bí của bãi Trứng.

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng River Side.

Sau bữa tối, quý khách tự do dạo biển Quy Nhơn – thưởng thức các loại hải sản cực rẻ hay dung món bánh
ướt cháo long hay bánh xèo tôm nhảy đặc sản của người dân địa phương.

 

NGÀY 7: QUY NHƠN - ĐÀ NẴNG

(Dùng bữa: Sáng, trưa, tối)
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06:00 Dùng điểm tâm sáng.

07:00 Xe sẽ đưa quý khách đến cầu Nhơn Hội  nối liền thành phố Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai, tự do
chụp hình với các đồi cát và những cảnh đẹp của Đầm Thị Nại.

08:30 Khởi hành đi thành phố Đà Nẵng.

 

12:30 Dùng cơm trưa tại Quảng Ngãi.

13:30 Tiếp tục hành trình đến thành phố Đà Nẵng.

16:00 Đến Đà Nẵng - đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

 

Tự do tắm biển Mỹ Khê - một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới do tạp chí Fobes bình chọn.

18:00 Xe đưa đoàn dung cơn tối tại nhà hàng.

Tự do khám phá Đà Nẵng với các cây cầu thơ mộng bắt qua sông Hàn như Cầu Rồng, Cầu Trần Thị Lý, Cầu
Tình Yêu...

Ngủ đêm tại Đà Nẵng.

 

NGÀY 8: ĐÀ NẴNG - KHU DU LỊCH NÚI THẦN TÀI

(Dùng bữa: Sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng điểm tâm sáng.

08:00 Đoàn khởi hành đến khu du lịch núi Thần Tài bắt đầu chuyến tham quan Công Viên Suối khoáng
Thần Tài.

09:00 Đến cổng khu du lịch quý khách xe được xe điện đưa đến hồ bơi tập thể. Tại đây, quý khách có thể
hoà mình tận hưởng sự thư giản tại hồ Jacuzzi hay thả mình tại Dòng Sông Lười bên trong Động Long Tiên. 
Trải nghiệm công viên nước thu nhỏ, ngồi tĩnh lặng dưới những cây nấm khổng lồ nhân tạo, hay tận hưởng
massage tia nước... Tham gia công viên nước với nhiều trò chơi trượt ống hấp dẫn.

 

10:00 Tận hưởng các phương pháp xông hơi kiểu Nga và kiểu Thổ.

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

13:00 Xe điện tiếp tục đưa du khách tận hưởng hồ Suối Khoáng Nóng, ngâm mình nghĩ ngơi và thưởng thức
Trứng Gà được luộc từ Hồ Luộc Trứng từ dòng khoáng nóng tự nhiên.

Ngoài ra quý khách thưởng thức Tắm Bùn, tắm Trà, Tắm Sữa, Tắm Rượu vang Tắm Sả, Tắm Cafe hay thử
cảm giác tắm Tiên và cùng với Trà Đạo - thức uống tinh thần truyền thống của người Nhật Bản (chi phí tự
túc).
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15:00 Trở về thành phố Đà Nẵng.

16:00 Xe đưa đoàn tham quan bán đảo Sơn Trà viếng Linh Ứng Tự - Ngôi chùa có pho tượng Phật Quang
Âm cao nhất cả nước hướng mặt ra biển đông để cầu mong an bình cho người dân Đà Nẵng.

19:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng. Tự do khám phá Đà Nẵng về đêm.

 

NGÀY 9: ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HÀ NỘI

(Dùng bữa: Sáng, trưa)

06:00 Dùng điểm tâm sáng.

07:00 Đoàn tự do tắm biển và sử dụng các dịch vụ trong khách sạn.

10:00 Trả phòng khác sạn, đoàn khởi hành đi Hội An với Chùa Cầu 400 năm tuổi, nhà Cổ Tấn Ký hoặc
Phùng Hưng, Bảo Tàng gốm sứ, Hội Quán Phước Kiến, Xưởng thủ công mỹ nghệ.

 

12:00 Dùng cơm trưa với các món đặc sản Hội An.

13:00 Xe đưa đoàn đi tham quan mua sắm tại làng đá non nước, các cơ sở đặc sản xứ quảng.

Đến giờ đoàn ra sân bay đáp chuyến bay về TP. Hà Nội/ Tp.HCM. Chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại./.

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 Thời gian Khách sạn Giá tour Phương tiện

Theo yêu cầu 9 ngày 8 đêm  3 sao 9,650,000 đ  Máy bay + Ô tô

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng nhóm từ 20 khách trở lên.

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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:

Vận chuyển: Xe du lịch đời mới máy lạnh 30c, ghễ ngã đưa đón suốt tuyến.

Ăn uống:
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+ Ăn sáng: 01 bữa tại nhà hàng + 08 bữa buffet/alarcar sáng tại nhà hàng.

+ Ăn chính: 14 bữa chính tiêu chuẩn 120.000 đồng/bữa + 02 Bữa ăn tại Vinperland 150.000 vnd + 01 bữa
hải sản 200.000 vnd.

Khách sạn: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (2-4 khách/phòng) đầy đủ tiện nghi.

Tham quan Những điểm tham quan tính phí theo chương trình.

+ Đà Lạt: Làng Cù Lần, Ngôi làng đất sét, vườn hoa thành phố, các vườn trái cây.

+ Nha Trang: Vinperland, Điệp Sơn, Tháp Ponagar, Viện Hải Dương Học.

+ Phú Yên: Bãi Xép, Ghành Đá Đĩa.

+ Quy Nhơn: KDL Ghềnh Ráng.

+ Đà Nẵng: Núi Thần Tài, Hội An.

Dịch vụ khác + Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường 100.000.000 đồng/trường hợp.

+ Nón du lịch.

+ Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

+ Khăn lạnh.

+ Hướng dẫn viên nhiệt tình suốt tuyến.

 

GIÁ BAO GỒM:

- Tham quan ngoài, ăn uống ngoài chương trình.

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi...

- Thuế VAT.

 

GIÁ VÉ TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 02 tuổi: Miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan
(nếu có) cho bé.

- Trẻ em từ 02 - dưới 05 tuổi: Miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham
quan (nếu có) cho bé.

- Trẻ em từ 05 - dưới 11 tuổi: 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung
với gia đình.

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 9

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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