
 

 

 



 

 

 

Thời gian:     04 ngày 04 đêm 

Phương tiện: Đi xe Ô tô 

Thời gian dự kiến : 

 

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 

 Tham quan Tứ Đảo 

 Trải nghiệm tại khu vui chơi Vinpearl đẳng cấp 5 sao 

 Tham quan khu du lịch Bùn Khoáng Tháp Bà 

 Thưởng thức bữa tối Buffet hải sản nướng tại Nha Trang 

 Đà Lạt view 

 Puppy Farm 

 Hồ Vô Cực – Đường hầm điêu khắc 

 Dùng Buffet rau vô tận tại đồi Robin 

 

Tối:  

 21:00 HDV đón đoàn tại điểm hẹn. Xe khởi hành đi Nha Trang. 

 Trên xe Quý khách sẽ nghe HDV thuyết minh về các điểm nổi tiếng đoàn sẽ đi qua. Sau đó 

nghỉ ngơi và dừng chân ăn nhẹ cũng như thư giãn tại các điểm dừng chân trên cung đường 

đoàn đi qua. 

 

 

Sáng:  

07:00 Quý khách dùng Buffet tại khách sạn. 

08:00 Đoàn khởi hành khu vực Cảng Cầu Đá lên tàu gỗ ngoạn cảnh Vịnh Nha Trang ngắm Hòn 

Tre, Hòn Miễu. Tàu đến Bãi Tranh, Quý khách sử dụng dịch vụ tàu đáy kính hoặc thuyền thúng 

ĐÊM NGÀY 01: TP. HCM – NHA TRANG                                       ( Nghỉ ngơi trên xe) 

NGÀY 01: TỨ ĐẢO – VINPEARL LAND – TẮM BÙN KHOÁNG            ( Ăn ba bữa) 



 

 

để ngắm san hô tuyệt đẹp tại đây (Chi phí tự túc) hoặc Quý khách có thể tham gia các trò chơi nước 

như: mô tô nước, dù kéo, phao chuối, lặn bình hơi,…. (Chi phí tự túc) 

11:30 Đoàn dùng bữa trưa trên đảo Con Sẻ Tre, sau đó tự do vui chơi nghỉ ngơi tắm biển. 

Chiều: Quý khách chọn 1 trong 2 chương trình sau: 

Lựa chọn 1: 

 13:00 Đoàn khởi hành tham quan vui chơi tại Vinpearl Land (Chi phí tự túc) 

 Đến Hòn Ngọc Việt – Vinpearl Land. Tại đây Quý khách sẽ từng bước tận hưởng những 

trò chơi theo những cung bậc rất khác nhau nhẹ nhàng êm ái như cưỡi ngựa, cảm giác lạ lùng 

như chiếu phim 4D, cảm giác mạnh mẽ như Tàu Lượn Siêu Tốc hay đang được bay vào vũ 

trụ như Chiếc Búa Ngược, xem xiếc thú, các hoạt động sôi nổi và tham gia trò chơi xe trượt 

núi dài nhất Đông Nam và còn rất nhiều những trò chơi đầy thú vị khác cũng như tắm biển 

nhân tạo với cát trắng và công viên nước. 

 19:00 Quý khách đến sân khấu nhạc nước xem chương trình biểu diễn nhạc nước độc đáo 

nhất Việt Nam tại Vinpearl Land. Quý khách tự do khám phá ẩm thực thành phố Nha 

Trang. 

Lựa chọn 2: 

 Quý khách di chuyển đến khu du lịch Tắm Bùn Khoáng (Chi phí tự túc). Tại đây Quý khách 

được: 

 Tham quan toàn cảnh khu du lịch với những phong cách thiết kế khá độc đáo và sang trang. 

 Ngâm mình trong hồ nước khoáng nóng. 

 Sử dụng hệ thống ôn tuyền thủy liệu pháp. Thư giãn tại suối khoáng nóng dành cho khách 

tắm bùn. Vận động và vui chơi trong hồ bơi khoáng nóng, thác nước. Massage cơ thể vối hệ 

thống thủy lực Jacuzzi hồ bơi. 

Tối: 

18:00 Quý khách đi dùng bữa tối. Sau đó tự do khám phá thành phố biển Nha Trang về đêm. (Quý 

khách đi Vinpearl sẽ trừ lại bữa ăn tối 150.000VNĐ/ khách) 

 

Sáng:  

07:00 Quý khách tập trung làm thủ tục trả phòng. Sau đó dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. 

NGÀY 02: NHA TRANG – ĐÀ LẠT                                                       ( Ăn ba bữa) 



 

 

08:00 Đoàn tiếp tục tham quan Chùa Long Sơn – ngôi chùa có phô tượng Kim Thân Phật nổi tiếng, 

được sách kỷ lục Guiness Việt Nam ghi nhận là “Tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam”. 

09:00 Đoàn tham quan Nhà Yến nơi khai thác 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. 

09:30 Xe khởi hành đưa Quý khách đến thành phố ngàn hoa Đà Lạt. 

11:30 Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó xe đưa Quý khách về khách sạn nhận phòng 

nghỉ ngơi. 

Chiều: 

17:00 Đoàn tham quan Đà Lạt View với khung cảnh “sương khói mờ như ảnh”, khuôn viên ngắm 

toàn cảnh Đà Lạt thơ mộng và nổi bật lên đó là hình ảnh Cổng Trời chắc chắn sẽ điểm check-in 

không thể bỏ qua và thả lòng ngắm thành phố Đà Lạt yên bình.  

Tối: 

18:00 Dùng bữa tối. Sau đó Quý khách về khách sạn nghỉ ngơi và tự do khám phá thành phố Đà Lạt 

về đêm.  

 

Sáng: 

06:30 Quý khách dùng Buffet sáng tại khách sạn. 

08:00 Đoàn tham quan trại cún Puppy Farm với khoảng 100 con cún từ Alaska, Pug, Corgi hay 

Puddle đều có mặt tại đầy đủ để Quý khách thoải mái vui đùa. Bên cạnh đó Quý khách còn được 

tham quan vườn cà chua, dâu công nghệ cao tận hưởng không khí trong lành cùng rau quả sạch 

chuẩn nhà trồng và những ngọn đồi đẩy hoa thật nên thơ. 

10:30 Thăm cơ sở sản xuất mứt và các sản phẩm sấy khô miễn phí. Tại đây, Quý khách có thể 

thưởng thức và mua về làm quà cho bạn bè hoặc người thân. 

11:30 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: 

15:00 Đoàn khởi hành tham quan Đường Hầm Đất Sét với lối kiến trúc lạ và các hình thù ngộ 

nghĩnh những nghệ nhân nơi đây đã tạo ra một Đà Lạt thu nhỏ. Đặc biệt là hiện tại nổi lên điểm 

check-in triệu view Hồ Vô Cực. Nơi tình yêu bắt đầu nằm bên cạnh Hồ Tuyền Lâm với vẻ đẹp 

tuyệt sắc của núi rừng đem lại sự thích thú cho du khách. 

NGÀY 03: PUPPY FARM – ĐẶC SẢN – HỒ VÔ CỰC                          ( Ăn ba bữa) 



 

 

17:00 Quý khách dùng Buffet rau tại nhà hàng. Sau đó Quý khách về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự 

do dạo phố tại chợ đêm Đà Lạt. 

 

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó làm thủ tục trả phòng. 

 Tham quan chùa Linh Ẩn Tự nằm ở chốn “hoang sơ cùng cốc” thế nhưng kiến trúc nơi đây 

vẫn toát lên vẻ đẹp hiện đại mà vẫn thân thiện với thiên nhiên. Đến nơi đây ai cũng không 

khỏi trầm trồ khen ngợi với những công trình vĩ đại trong số đó phải kể đến Phật Quan Âm 

lớn nhất Việt Nam. 

Trưa: 

 Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Tại đây Quý khách cùng nghe kể lại câu chuyện về “Tứ đại 

danh trà”. Ngoài ra Quý khách có thể thưởng thức trà, cà phê miễn phí tại tiền sảnh của nhà 

hàng. 

 Sau đó khởi hành về Tp.Hồ Chí Minh. 

Chiều: 

 Quý khách về đến Tp.Hồ Chí Minh. Kết thúc chuyến đi. HDV chia tay và hẹn gặp lại Quý 

khách. 

 

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. 

Công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

 

 

 Phương tiện vận chuyển:  

- Xe 16-45 chỗ đời mới chuyên phục vụ khách đi du lịch, máy lạnh suốt tuyến, tài xế nhiều năm 

kinh nghiệm. 

 Khách sạn:  

- Khách sạn 4 sao Nha Trang, 3 sao Đà Lạt gần trung tâm hoặc tương đương. Tiêu chuẩn 2 – 4 

người/ phòng. 

 Phục vụ ăn + uống:  

- Ăn uống theo tiêu chuẩn của chương trình. 

 Tham quan:  

NGÀY 04: ĐÀ LẠT – LINH ẨN TỰ - TP.HỒ CHÍ MINH                    ( Ăn sáng, trưa) 

GIÁ TOUR BAO GỒM 



 

 

- Quý khách được bao vé tham quan vào cổng khu Du lịch các điểm có trong chương trình. 

 Hướng Dẩn Viên & tài xế xe : phục vụ cho đoàn suốt chuyến đi, tác phong chuyên nghiệp, đối 

xử chu đáo, tận tình.  

 Bảo hiểm du lịch. 

 Tặng phẩm du lịch:  

- Khăn lạnh, Nước suối, nón. 

 

 

 Chi phí cá nhân, ăn uống ngoài chương trình 

 Phụ thu phòng đơn 

 Thuế V.A.T 10% 

 Các khoản phụ thu 

 Tiền tips cho tài xế và HDV nếu phục vụ đoàn tốt 

 

 

 NGÀY THƯỜNG: 

- Đặt cọc 50% sau khi đăng ký tour, số còn lại thanh toán trước 10 ngày tour khởi hành. 

- Nếu quý khách hủy sau khi đăng ký phí phạt 100% tiền cọc. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 14 ngày: chịu phí 70% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu phí 80% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 5 ngày: chịu phí 90% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy sau thời gian trên chịu 100% chi phí tour. 

 LỄ TẾT KHÔNG HOÀN, KHÔNG HỦY, KHÔNG HỦY 

 

- Trẻ em từ 01 tuổi đến dưới 05 tuổi: Được miễn phí vé tour (gia đình tự lo cho bé). Lưu ý hai 

người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 1 - 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 50% giá tour (để đảm 

bảo tiêu chuẩn cho quý khách và chất lượng cho tour). 

- Tiêu chuẩn trẻ em 50% vé tour đối với bé thứ 02: 

 Có suất ăn các bữa theo tiêu chuẩn người lớn. 

 Có ghế ngồi trên xe như người lớn. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

ĐIỀU KIỆN HỦY/ HOÀN TOUR 

GIÁ TOUR TRẺ EM 



 

 

 Có nón du lịch, nước suối, bảo hiểm. 

 Ngủ chung với cha mẹ. 

- Trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 10 tuổi: Phải mua 70% vé du lịch của người lớn. Tiêu chuẩn trẻ 

em 70% vé tour: Như tiêu chuẩn như trẻ em 50%. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến 

10 tuổi (70% Vé Tour), em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn cho bé. 

- Từ 11 tuổi trở lên : Giá vé 100% người lớn. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  


