
 

  



 

 

 
                                     
                                                            Thời gian: 03 ngày – 03 đêm 

Phương tiện: Đi về bằng xe du lịch 
Ngày dự kiến: Thứ 3, 5, 7 hàng tuần 

 
 

Tour du lịch Nha Trang 4 ngày 3 đêm cùng Golden Star Travel khám phá xứ Trầm Hương – TP biển Nha 

Trang hòa mình vào dòng nước xanh mát, thưởng thức những món hải sản tươi ngon vô cùng hấp dẫn bên 

cạnh gia đình và người thân. 

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 
 Du ngoạn Vịnh Nha Trang 
 Khám phá vui chơi giải trí tại Vinpearl land 
 Tắm biển Dốc Lết 
 Tắm Bùn khoáng 
 Tháp bà Ponaga 
 Khu du lịch suối Hoa Lan 
 Núi Cô Tiên – Hòn Chồng 

  Buổi sáng : Xe và Hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn. Đoàn 

rời Sài Gòn, bắt đầu chuyến du lịch đến với thành phố biển Nha 

Trang . Trên đường đi Qúy khách qua thành phố  Phan Thiết -ngắm 

thắng cảnh bãi đá Ông Địa, rặng dừa Hàm Tiến, bến thuyền Mũi 

Né…Tiếp tục hành trình đoàn dừng chân bãi biển Cà Ná,  nơi có 

phong cảnh núi kề bên biển, đẹp nổi tiếng của miền Trung. 

  Buổi chiều : Du khách vào Nha Trang theo con đường mới ven biển Sông Lô – Hòn Rớ, qua 

Đèo Cù Hin ngắm cảnh biển chiều trên Vịnh Nha Trang. Quý khách nhận phòng nghỉ ngơi. 

 Buổi tối : Quý khách tự do đi dạo phố biển về đêm và nghỉ đêm tại Nha Trang. 

 

 Buổi sáng: Xe đưa Qúy khách theo cung đường biển chiêm 

ngắm Núi Cô Tiên- Hòn Chồng  – Đến tham quan và tắm biển 

Dốc Lết, với bờ cát dài thoai thoải  và nước biển trong  xanh,  sẽ 

mang đến cảm giác thoải mái và sảng khoái cho Quý khách.  

 Buổi chiều: Đoàn tham quan Tháp Bà Ponagar , công trình nổi 

bật và linh thiêng của Người Chăm tọa lạc trên ngọn đổi cao nhìn 

toàn cảnh Thành Phố. Tiếp tục tham quan và thư giãn tại Trung tâm bùn khoáng nóngTháp 

Bà ( chi phí tự túc )  - Quý khách có thể lựa chon dịch vụ tận hưởng những giây phút tuyệt vời  

 

NGÀY 01: TP. HỒ CHÍ MINH  – NHA TRANG                                                                               (Ăn ba bữa) 

NGÀY 02: NHA TRANG  - CÁC THẮNG CẢNH                                                                             (Ăn ba bữa) 



 

 

 

 
nhất với hồ bơi khoáng nóng, thác nước, hồ thủy lực Jacuzzi sẽ góp 
phần giúp du khách giải tỏa những căng thẳng và mệt mỏi. 

 Buổi tối : Quý khách tự do đi dạo phố biển về đêm và nghỉ đêm 

tại Nha Trang. 

 

 

 Buổi sáng:  Đoàn đến khu Du Lịch Long Phú –trải nghiệm dịch 

vu và tắm biển tại Suối Hoa Lan – Quý khách tham quan phong 

cảnh đảo, Khu đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa , khu vườn 

Bướm thân thiện, chụp hình lưu niệm với đàn Hươu, Đà Điểu, 

xem chương trình xiếc đặc sắc (Voi, Gấu và Trăn)  

 Buổi chiều: Du khách tham quan Trung tâm ngọc trai Long 

Beach Pearl Nha Trang, tìm hiểu về qui trình nuôi cấy – khai 

thác – chế tác ngọc trai . Tham quan Nhà yến Nha Trang: với mô hình nhà mẫu nuôi yến và 

các sản phẩm được làm từ yến. Quý khách trở về khách sạn hoặc tham quan khu du lịch 5 sao 

Vinpearl Land giá vé chỉ còn ; 660.000 Vnđ – sau 17h00  

  ( chi phí vé và về khách sạn tự túc )  

  Trải nghiệm dịch vụ vui chơi giải trí  như:  

 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, Xiếc cá heo.  

 Thưởng ngoạn thủy cung đẹp và lớn nhất Việt Nam. 

 Tham quan vườn Quý Vương có 1-0-2 tại Thành Phố biển. 

 Công viên nước ngọt trên bãi biển đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam 

 Buổi tối : Quý khách tự do đi dạo phố biển về đêm và nghỉ đêm tại Nha Trang. 

 Buổi sáng :  Quý khách trả phòng. Chia tay thành phố Nha Trang về Sài Gòn. Trên đường về 

đoàn ghé Phan Rang thưởng thức nước cốt nho, rượu nho và các loại bánh địa phương . Ghé, 

Phan Thiết mua đặc sản về làm quà cho Người thân .  

 Buổi chiều : Về đến Sài Gòn, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý Khách.  

 

 

 

 

NGÀY 03: NHA TRANG – CÁC THẮNG CẢNH                                                                  (Ăn sáng, trưa) 

NGÀY 04: NHA TRANG – TP.HỒ CHÍ MINH                                                                               (Ăn sáng, trưa) 



 

 

 
 

 

 

-  Xe và tàu du lịch đưa đón khách đi theo chương trình trong tour. 

-  Bố trí phòng 2 khách/ 1 phòng. Nếu lẻ nam, nữ thì bố trí phòng 3 khách. 

      Khách sạn 3* : EDELE , ANGELLA , GOSIA  

-  Ăn uống theo chương trình, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.  

-  Hướng dẫn viên nhiệt tình phục vụ đoàn suốt tuyến. 

-  Vé vào cửa các thắng cảnh.  

-  Chi phí tắm biển tại Dốc Lết và Suối Hoa Lan (ghế, dù, tắm nước ngọt). 

-  Nước suối trên đường (1 chai/ ngày). 

-  Bảo hiểm du lịch 

 

 

 

- Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân. 

- Vé tắm khoáng ,bùn Tháp Bà. 

- Vé cáp treo và vui chơi tại Vinpearl land . 

 

 

 

-  Quý khách từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé trọn gói. 
- Trẻ em từ 05 – dưới 11 tuổi mua ½ vé. Tiêu chuẩn ½ vé tour trọn gói gồm: 01 suất ăn, 01 ghế 

ngồi trên xe, ngủ chung với gia đình. 

-  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, 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).  

 
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 
Email:           ……………………………………………………………………. 
Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

 
 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi ! 
 

 
 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

GIÁ TOUR TRẺ EM 


