
 
 

 
 

Chương trình tham quan và chụp ảnh kỷ yếu: 

 

 

Thời gian: 03 ngày 02 đêm 

Phương tiện: đi về bằng xe du lịch 

 

NGÀY 01 BIÊN HÒA – BÃI DÀI – NHA TRANG ( Ăn sáng, trưa, tối) 

04h00: Xe và hướng dẫn đón đoàn tại điểm hẹn. Khởi hành đi 

Nha Trang – miền thùy dương.   

07h00: Dùng điểm tâm tại nhà hàng. Đến Phan Thiết (tỉnh 

Ninh Thuận), Qúy khách ngắm một thoáng thành phố Phan 

Thiết 

11h00: Dừng chân bãi biển Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận). Qúy 

khách đón gió biển, chụp ảnh, quay phim lưu niệm nơi có 

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

Dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

13h30: Tiếp tục cuộc hành trình đến thành phố biển Nha 

Trang. Đoàn vào Nha Tang theo con đường mới ven biển Sông 

Lô – Hòn Rớ, qua đèo Cù Huân, đoàn dừng chân chụp hình tại 

một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam. 

15h00: Đoàn đến Bãi Dài – là một trong những điểm đến 

hoang sơ mà đẹp nên thơ trữ tình. Giữa nắng và gió biển khơi, 

Bãi Dài đẹp và yêu kiều như nàng tiên biển cả. những bãi cát 

trắng mịn kéo dài đến bất tận. Mặt nước biển trong vắt như 1 tấm thủy tinh phản chiếu, cả bầu trời 



 
 

 
 

như nằm gọn trong lòng biển khơi, biển khoác lên mình một chiếc áo màu xanh ngọc bích. Đoàn 

chụp ảnh kỷ yếu, sau đó tắm biển tự do  

17h30: Khởi hành về trung tâm thành phố Nha Trang. Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.  

18h00:  đoàn dùng Nem Ninh Hòa thay cho bữa cơm chiều. Tự do khám phá thành phố biển về 

đêm qua chợ đêm Nha Trang, công viên Phù Đổng, Cà phê Bốn Mùa, khu hải sản Tháp Bà.  

 

NGÀY 02 NHA TRANG – SUỐI BA HỒ - BẾN DU THUYỀN ANA MARINA (Ăn sáng, 

trưa, tối) 

 

07h00: Dùng điểm tâm tại nhà hàng. Sau đó, di chuyển đến 

KDL SUỐI BA HỒ, được ví là « tuyệt tình cốc » phiên bản 

Nha Trang, với 3 hồ nước xanh trong như ngọc bích, mát lành 

giữa núi rừng. Đoàn tha hồ check in tại các địa điểm như: CÀ 

PHÊ BA HỒ, CẦU PHAO, HỒ BƠI, SECRET GARDEN, 

KHU TỔ CHIM VÀ BÃI ĐÁ 7 MÀU, KHU XÍCH ĐU 

TRƯỚC NHÀ HÀNG CÂY SƠN, KHU DỪNG CHÂN TÒ 

TE, CẦU CỬA HANG,… 

11h30: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Về khách sạn, nghỉ ngơi 

14h30: : Đoàn di chuyển tham quan: 

- NHÀ THỜ ĐÁ NHA TRANG – nhà thờ mang kiến trúc 

Gothic đẹp nhất. Qúy khách sẽ có những bức ảnh chuẩn Châu 

Âu đẹp cổ điển. 

- BẾN DU THUYỀN ANA MARINA – có vẻ đẹp mỹ 

miều như tranh vẽ, mặt hồ phẳng lặng như gương soi. 

+ Nơi ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất Vịnh Nha Trang.  

+ Tha hồ sống ảo tại hồ bơi, cầu cảng và những chiếc du 

thuyền sang chảnh triệu đô..  

18h30: Dùng cơm chiều tại nhà hàng. Tham dự chương trình riêng của đoàn. 

NGÀY 03 BIÊN HÒA – NHA TRANG ( Ăn sáng, trưa) 

 

07h00: Qúy khách dùng điểm tâm tại nhà hàng. Đoàn tự do nghỉ ngơi hoặc Di chuyển đến những 

quán cà phê đẹp nhất Nha Trang check in sống ảo: 



 
 

 
 

+ RUNAN BISTRO – quán cà phê sang chảnh theo lối 

décor, quán được thiết kế ấn tượng theo lối kiến trúc pha 

trộn giữa cổ điển và hiện đại, không gian lộng lẫy mang 

hơi hướng Châu Âu. 

+ SAILING CLUP – quán cà phê view biển với hàng 

ngàn góc sống ảo. 

11h00: Làm thủ tục trả phòng. Dùng cơm trưa tại nhà 

hàng. Khởi hành về Đồng Nai, trên đường dừng chân  

thưởng thức và mua sắm rượu nho, mật nho Phan Rang 

về làm quà cho gia đình và người thân. 

17h30: Đến Phan Thiết. Tham quan và mua những đặc sản của Phan Thiết như: Thanh long, Nước 

mắm, Mực một nắng, Bánh kep, Bánh rế…về làm quà cho gia đình và người thân. 

18h00: Dùng cơm tối tại nhà hàng. 

18h00: Về đến trường, kết thúc tour, chia tay hẹn gặp lại chúc quý khách mạnh khỏe và thành công 

trong công việc 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỌN TOUR  

NHA TRANG 

03 ngày 02 đêm 
Giá có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng 

 

 

 

 



 
 

 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển:  

➢➢  XXee  dduu  llịịcchh  2299  --  4455  cchhỗỗ  đđờờii  mmớớii,,((ttùùyy  tthheeoo  ssốố  llưượợnngg  kkhháácchh))  ttrraanngg  tthhiiếếtt  bbịị  hhiiệệnn  đđạạii::  TTVV  LLCCDD,,  mmiiccrroo  

hhooàànn  hhảảoo,,  gghhếế  bbậậtt,,  bbaaoo  gghhếế,,  kkiiếếnngg  ssuuốốtt,,......  

2. Ăn uống: Khách được lo ăn theo chương trình 

✓ Ăn chính: 06 buổi gồm các  món : Lẩu, xào, kho, rau trộn, rau luộc theo đúng chất lượng 

giá tour. Thực đơn thay đổi theo từng bữa và từng ngày  

✓ Ăn sáng: 03 bữa: Là  đặc sản địa phương mà đoàn dừng chân hoặc các món như: Phở, 

bánh mì ôpla, hủ tiếu, bánh canh…kèm theo nước uống như: sữa, cafe, đá chanh, nước 

ngọt,…… 

✓ Khách sạn 3 Sao: Gần biển, trang thiết bị đầy đủ, tivi - truyền hình cáp, điện thoại, máy 

nước nóng, vệ sinh khép kín…bố trí phòng 02 & 03 khách/phòng 

✓  

3. Hướng dẫn viên: Thuyết minh – hoạt náo trò chơi – phục vụ ăn – nghỉ & tham quan cho 

đoàn. 

4. Tham quan: Khách được lo vé tham quan theo chương trình. 

5. Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn tour. 

6. Quà tặng: Khăn lạnh, nước uống. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

➢ Ăn uống ngoài chương trình, các chi phí vui chơi giải trí cá nhân khác 

➢ Thuế VAT 10% 

 


