THIÊN ĐƯỜNG BIỂN

Thời gian: 04 ngày – 03 đêm
Phương tiện: Xe ô tô
Khởi hành: Thứ 5, 7 hàng tuần
NGÀY 1

TP.HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG (Ăn sáng, trưa, tối)

Buổi sáng

Xe và hướng dẫn viên Trung tâm lữ hành Quốc tế Trippy đón quý khách tại điểm
hẹn, khởi hành đến Nha Trang – Thành phố của biển xanh và cát trắng.
Trên đường đi, Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng.
Tiếp tục hành trình, đoàn đến Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), xe đưa đoàn qua các
thắng cảnh bãi đá Ông Địa, rặng dừa Hàm Tiến, bến thuyền Mũi Né. Dừng chân tại:


Bãi biển Cà Ná: 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.

Buổi chiều

Quý khách vào Nha Trang theo con đường mới ven biển Sông Lô - Hòn Rớ, qua đèo
Cù Huân ngắm cảnh biển chiều trên vịnh Nha Trang.

Buổi tối

Đến Nha Trang, đoàn dùng bữa tối, sau đó về khách sạn, Quý khách nhận phòng
nghỉ ngơi. Quý khách tự do khám phá Nha Trang. Nghỉ đêm tại Nha Trang.

NGÀY 2

NHA TRANG (Ăn sáng, trưa)

Buổi sáng

Xe đưa đoàn khởi hành đi Dốc Lết:


Bãi biển White Sand - Dốc Lết: Một trong những bãi biển đẹp nổi tiếng của
Khánh Hòa với bãi cát trắng thoai thoải trãi dài cùng làn nước trong xanh và
hàng dừa nghiêng mình soi bóng. Quý khách tắm biển và thưởng thức các
món hải sản của ngư dân địa phương đánh bắt.

Buổi trưa

Đoàn đi thăm quan: (Chi phí tự túc)


Trung tâm Ngọc Trai Long Beach Pearl Nha Trang: Là một trong hai trung
tâm Ngọc Trai lớn nhất khu vực miền trung do tập đoàn Long Beach Pearl
đầu tư. Đến đây Quý khách được nghe giới thiệu về qui trình nuôi cấy - khai
thác - chế tác ngọc trai, được tham quan khu trưng bày với hơn 3.000 mẫu
ngọc trai thiết kế tinh tế - đẹp mắt và sang trọng.



Khu du lịch 5 sao Vinpearl Land (Hòn Ngọc Việt):
 Đi cáp treo qua biển dài 3km.

 Chơi các trò chơi cảm giác mạnh. Xem phim 4D và nhiều game trong
nhà hấp dẫn khác.
 Xem nhạc nước. Thưởng ngoạn thủy cung đẹp và lớn nhất Việt Nam.
 Xem Carnival show. Tắm biển và tắm hồ bơi lớn nhất Đông Nam Á.
Buổi tối

Chương trình riêng của Quý khách, nghỉ đêm tại Nha Trang.

NGÀY 3

NHA TRANG (Ăn sáng, trưa, tối)

Buổi sáng

Xe đưa đoàn ra Đầm Nha Phu, đến bến tàu Đá Chồng, Quý khách xuống tàu đi thăm
quan:


Khu du lịch Suối Hoa Lan: Nằm trên bán đảo Hòn Hèo. Đến nơi, Quý khách
thỏa chí đắm mình tắm biển trong làn nước biển trong xanh của bãi tắm An
Bình, tham gia các trò chơi thể thao trên biển (chi phí tự túc); hoặc tự do đi
dạo khu vườn nuôi Đà Điểu châu Phi, Hươu, Nai, chim Công; tham quan suối
Hoa Lan hoặc xem chương trình xiếc thú với nhiều tiết mục đặc sắc như: voi
đá banh, gấu chạy xe máy...

Buổi chiều

Về lại Nha Trang, đoàn viếng thăm:


Tháp Bà Ponagar: Một công trình kiến trúc, tín ngưỡng đặc sắc của người
Chăm đã tồn tại hàng thế kỷ trên dãy đất miền Trung này.



Trung tâm Khoáng bùn Trăm Trứng: Tại đây Quý khách có thể lựa chọn dịch
vụ để tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời nhất khi ngâm mình
trong những bồn trứng nằm ẩn mình dưới rừng chuối xanh mơn mởn, hoặc
vui đùa cùng bạn bè người thân trong những bồn tắm tập thể dành cho
nhóm từ 6 đến 10 người. Hòa mình vào hồ bơi, thác nước, thư giãn với hồ
thủy lực Jacuzzi sẽ góp phần giúp du khách giải tỏa những căng thẳng và
mệt mỏi trong cuộc sống.

Buổi tối

Đoàn thưởng thức đặc sản Nem Ninh Hòa thay cho buổi cơm chiều, sau đó về lại
khách sạn nghỉ ngơi và thưởng thức chương trình riêng của Quý khách, nghỉ đêm tại
Nha Trang.

NGÀY 4

NHA TRANG – TP.HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng, trưa)

Buổi sáng

Quý khách dùng điểm tâm, sau đó làm thủ tục trả phòng. Xe và hướng dẫn viên đưa
đoàn ra chợ Đầm mua đặc sản Nha Trang.

Buổi trưa

Rời Nha Trang, Quý khách khởi hành về thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi chiều

Về đến thành phố Hồ Chí Minh, xe đưa khách về điểm đón ban đầu. Hướng dẫn viên
chia tay và hẹn gặp lại quý khách.

GIÁ TOUR DÀNH CHO KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN (VND/KHÁCH)
GIÁ VÉ
TIÊU CHUẨN

Giá tour

Phương tiện

PHỤ THU
Phòng đơn

KHÁCH SẠN 2 SAO

2.792.000

350.000

KHÁCH SẠN 3 SAO

3.292.000

900.000
Đã bao gồm

Ngoại quốc

200.000

KHÁCH SẠN 4 SAO

4.412.000

1.890.000

KHÁCH SẠN 5 SAO

8.592.000

5.400.000

Giá chỉ áp dụng ngày thường, không áp dụng cho các dịp lễ, Tết

Liên hệ: info@trippy.vn – 08 3920 5095 – 0911 88 33 99
BAO GỒM












Xe đời mới có wifi, máy lạnh đưa đón khách đi theo chương trình trong tour.
Khách sạn (04 khách/phòng), máy lạnh, tivi, tủ lạnh, điện thoại, vệ sinh riêng, nước
nóng.
Nha Trang:
 Khách sạn 2 sao: Phương Nhung, Contempo, Cường Long, Sài Gòn,...
 Khách sạn 3 sao loại: Angella, Hải Âu, Thăng Long, Nha Trang Beach, Nhật
Thành,...
 Khách sạn 4 sao: Yasaka, Lodge, Michella,…
 Khách sạn 5 sao: Sunrise, Sheraton,…
 Hoặc các khách sạn tương đương
Ăn uống gồm 3 bữa trong ngày: Ăn sáng buffet, ăn trưa và chiều là cơm phần 4 món,
được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.
Hướng dẫn viên thuyết minh phục vụ đoàn suốt tuyến.
Vé vào cửa các thắng cảnh.
Chi phí tắm biển tại Hòn Tằm và Dốc Lết (ghế, dù, tắm nước ngọt).
Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 2 chai/ ngày).
Quà tặng, xổ số vui có thưởng.
Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 60.000.000
VNĐ/trường hợp.

KHÔNG BAO GỒM




Các khoản phụ thu.
Buổi ăn chiều ngày thứ 2 theo chương trình.
Ngâm tắm bùn khoáng.




Nếu đi Vinpearl Land (Hòn Ngọc Việt) Quý khách tự chi trả các khoản dịch vụ sẽ sử
dụng, theo bảng giá Vinpearl Land (Hòn Ngọc Việt) đang bán cho các khách hàng.
Thuế VAT.

GIÁ VÉ TRẺ EM




Trẻ em từ 12 tuổi trở lên mua 01 vé.
Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua 1/2 vé.
Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn
chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải
mua 1/2 vé. (Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung
phòng với gia đình).

ĐIỀU KIỆN HUỶ TOUR:


Nếu hủy tour, Quý Khách phải chịu phí phạt : 10% giá tour.



Nếu hủy tour trong vòng 10 ngày so với ngày khởi hành, Quý Khách phải chịu phí phạt 20%
giá tour



Nếu hủy tour trong vòng 7- 5 ngày so với ngày khởi hành, Quý Khách phải chịu phí phạt 50%
giá tour



Nếu hủy tour trong vòng 5- 3 ngày so với ngày khởi hành, Quý Khách phải chịu phí phạt 70%
giá tour



Nếu hủy tour trong vòng 3 ngày so với ngày khởi hành, Quý Khách phải chịu phí phạt 100%
giá tour

(Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế,
nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan trong chương trình)

