
 

 

 

Chƣơng trình du lịch 

NHA TRANG – VỊNH NHA PHU – KDL ĐẢO KHỈ - 

VINWONDERS 
Thời gian: 3 ngày 3 đêm / Phương tiện: Xe du lịch / Khởi hành: Tối 31/12/2020 

 

   

Điểm nổi bật:  

 Thăm thú Bãi Dài với bờ cát trắng mênh mông, hải sản tươi ngon.  

 Khám phá lịch sử, văn hóa, đời sống tâm linh tại chùa Long Sơn và Tháp Bà Ponagar.  

 Tham quan Đầm Nha Phu, KDL Đảo Khỉ với công viên Phao Nổi, khu khỉ tự nhiên... 

 Say mê quên lối về tại khu vui chơi trong nhà & ngoài trời của VinWonders.  

 Thư giãn, tái tạo năng lượng cùng dịch vụ ngâm bùn khoáng nóng. 

 

TỐI NGÀY 1: TP.HCM – KHÁNH HÒA 

Tối: 20h00 xe ô tô và hướng dẫn viên Vietnam Booking đón quý khách tại điểm hẹn. Chào 

mừng các thành viên của đoàn đã tham gia chương trình tour Sài Gòn Nha Trang 3 ngày 3 

đêm cùng lời chúc Tết đầu xuân.  

Xe khởi hành đi Nha Trang. Trên đường, HDV tổ chức hoạt náo, gắn kết các thành viên đoàn, 

quý khách nghỉ ngơi tự do trên xe. 

NGÀY 1: BIỂN BÃI DÀI – CHÙA LONG SƠN - THÁP BÀ PONAGAR (ĂN SÁNG / 

TRƢA/TỐI) 

Sáng: Khi bình mình vừa đến, Đoàn cũng có mặt tại Cam Ranh. Quý khách vệ sinh cá nhân. 

Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Nghỉ ngơi sau chặng di chuyển dài.  



 

 

Đoàn tham quan: 

 Bãi Dài: Với bãi cát dài và mịn màng, khi thủy triều rút, du khách sẽ không khỏi ngạc 

nhiên khi thấy hiện ra trước mắt là cả một bờ cát trắng mênh mông. Quý khách nhận ghế 

lều cùng sinh hoạt và tắm biển tự do, thưởng thức hải sản tươi sống, tham gia các môn 

thể thao trên biển như: Chèo thuyền Kayak, Mô tô nước… (Chi phí tự túc) 

Trưa: Quý khách đến với thành phố biển Nha Trang dùng bữa trưa tại nhà hàng. Đoàn về khách 

sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Chiều: Xe đưa đoàn tham quan trung tâm thành phố. 

 Chùa Long Sơn: Du khách hành hương lên đồi Trại Thủy vãn cảnh chùa, chiêm bái Kim 

thân Phật tổ và ngắm nhìn Nha Trang vươn dài theo mép biển.  

 Tháp Bà Ponagar: Được coi là biểu tượng của Nha Trang, là quần thể kiến trúc Chăm 

Pa thuộc hàng quy mô nhất ở khu vực miền Trung. Mặc dù thời gian đã làm toàn bộ khu 

di tích trở nên cũ kĩ rêu phong nhưng đây vẫn là một công trình nghệ thuật kiến trúc và 

điêu khắc độc đáo của người Chăm cổ. 

 Nhà nuôi yến Nha Trang: Yến sào là một trong những sản vật của Khánh Hòa. Ngoài 

nguồn yến tự nhiên ở các đảo, hiện Khánh Hòa là địa phương đi tiên phong trong cả nước 

về việc nghiên cứu và áp dụng thành công mô hình nuôi yến trong nhà. Quý khách được 

nghe giới thiệu và tìm hiểu về quy trình dẫn dụ chim yến vào nhà, cách tạo thành phẩm 

cung cấp ra thị trường. 

Tối: Xe đưa Quý khách đến nhà hàng dùng cơm. 

Nha Trang từ lâu đã nổi tiếng với các một loạt các hoạt động về đêm. Bạn có thể tận hưởng 

không khí trong lành của biển cả ven đường Trần Phú, vô tư mua sắm tại các cung đường khu 

chợ đêm, hay thả hồn du dương theo tiếng nhạc của các bạn nghệ sĩ đường phố.  

Quý khách nghỉ ngơi tự do. 

NGÀY 2: VỊNH NHA PHU – KDL ĐẢO KHỈ – VINWONDERS (ĂN SÁNG / 

TRƢA/TỐI) 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, bắt đầu khám phá cuộc sống và văn hóa của ngư dân vịnh biển 

Nha Trang. 



 

 

Đầm Nha Phu: Xe đưa đoàn đến bến tàu Đá Chồng, tàu chạy trên biển mênh mông, toàn khung 

cảnh mây trời và đại dương xanh thẳm, tăng thêm phần hấp dẫn cho chuyến hành trình của quý 

khách. Đến KDL Đảo Khỉ, Đoàn sẽ bỡ ngỡ với vô số các hoạt động vui chơi như: 

 Hệ thống công viên phao nổi trên biển rộng 2000m2, với 48 game vận động liên hoàn 

như cầu thăng bằng, leo vách núi, cầu trượt, đu xà… Thỏa thích tắm biển. 

 Khám phá khu khỉ tự nhiên: Hơn 1200 con khỉ sống tự nhiên trên đảo vô cùng đáng 

yêu. Tại đây du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác thú vị khi cho chúng ăn. 

 Tham gia các trò chơi hấp dẫn như: Bắn Súng Sơn, đua xe Prokart, đi bộ dưới đáy biển 

với mũ oxy, hoặc xem các chương trình tạp kỹ hấp dẫn: live show khỉ và những người 

bạn, khỉ thi bơi, xiếc hải cẩu, cưỡi đà điểu… 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng KDL Đảo Khỉ. Đoàn lên tàu về lại đất liền. 

Chiều: Quý khách tự do nghỉ ngơi, tắm biển hoặc chọn 1 trong 2 chương trình: 

CHƯƠNG TRÌNH 01: 

VinWonders với hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất Châu Á, sở hữu: 

 Khu vui chơi giải trí trong nhà: Xem phim 4D, xe điện đụng, triển lãm tranh nghệ thuật… 

 Khu vui chơi ngoài trời: Tàu Hải Tặc, Cối Xay Gió, Vòng Đu Quay, Thủy Cung…  

 Quý khách có thể tắm biển với bãi biển nhân tạo, hồ bơi trẻ em đẹp nhất Nha Trang.  

 Tham gia chương trình nhạc nước kết hợp ánh sáng hấp dẫn… (chi phí tự túc 880.000/vé) 

CHƯƠNG TRÌNH 02: 

Tắm bùn khoáng nóng: Lớp bùn khoáng cực mịn được thiên nhiên ưu đãi cho Nha Trang. Quý 

khách thoải mái lựa chọn ngâm bùn khoáng nóng trong bồn gỗ riêng biệt, ngâm bùn khoáng tập 

thể, ngâm nước khoáng nóng, hồ bơi khoáng ấm, thư giãn dưới thác nước đôi, ôn tuyền thuỷ liệu 

pháp, vật lý trị liệu … Giá giao động từ 200.000 đồng – 500.000 đồng/người tùy theo loại hình 

tắm bùn (chi phí tự túc). 

Tối: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại Nha Trang. 

NGÀY 3: CHỢ ĐẦM – CHIA TAY NHA TRANG (ĂN SÁNG / TRƢA) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Làm thủ tục trả phòng, xe đưa đoàn tham quan: 



 

 

 Chợ Đầm: Khu chợ lớn nhất của thành phố Nha Trang, nơi bạn có thể mua sắm các loại 

đặc sản, quà lưu niệm và thưởng thức những món ăn dân dã của người dân bản địa. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại Cà Ná. Đoàn khởi hành về TP.HCM. Dọc theo quốc lộ, Xe 

đưa Quý khách dừng chân mua sắm đặc sản địa phương tại các cơ sở uy tín. 

Chiều: Về đến TPHCM, Hướng dẫn viên chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYỂN THAM QUAN Ý NGHĨA! 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn 

đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: Giờ nhận phòng 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 

(Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có phòng trống. 

Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong thời gian chờ đợi) 

Giá tour bao gồm: 

● Vận chuyển: Xe ô tô 29 đến 45 chỗ (tùy số lượng khách) đời mới máy lạnh, ghế bật vận 

chuyển theo chương trình. 

● Khách sạn: Resort 3 sao hoặc tương đương, tiêu chuẩn 2 – 3 khách/ phòng. Phụ thu thêm 

nếu có nhu cầu ở phòng đơn hoặc lưu trú tại khách sạn 5 sao. 

● Ăn uống: 

o 05 bữa ăn chính theo chương trình tại nhà hàng địa phương. 

o 03 bữa sáng tại khách sạn. 

● Vé tham quan các điểm có trong chương trình. 

● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên suốt tuyến du lịch. 

● Quà tặng: Nước uống phục vụ trên xe, nón, khăn ướt. 

● Bảo hiểm du lịch trọn tour (có điều kiện trong phần lưu ý chung) với mức đền bù tối đa 

100 triệu đồng/người/vụ. 

Không bao gồm: 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch 

sẽ phụ thu thêm 10% trên giá tour. 



 

 

 Chi phí bùn khoáng nóng tùy loại dịch vụ. 

 Vé cáp treo VinWonders. 

 Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác. 

 Tiền tip cho lái xe và hƣớng dẫn viên: 

o Thông thường đối với du khách Việt Nam: 100.000đ/khách 

o Tip quy định với khách nước ngoài: tối thiểu 5$/ngày x 3 ngày = 15$ 

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

● Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 

02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour (tiêu 

chuẩn như trẻ em tính phí). 

● Trẻ em từ 5-9 tuổi tính theo % giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải 

ngủ chung giường với bố mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính 

giá như người lớn. 

● Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 

Quý khách cần lƣu ý: 

● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport). 

● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các 

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ. 

● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của 

mình. 

● Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 

● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện 

từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương 

trình. 

● Trường hợp ngày khởi hành có từ 6 khách trở xuống, lái xe có thể kiêm hướng dẫn viên. 

Đây là những lái xe có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tuyến điểm và văn hóa địa phương. 

Quy định hủy tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho 

khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong 



 

 

vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền 

mặt hoặc chuyển khoản. 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công 

ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện 

thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền 

đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính 

phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng 

● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy 

định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

Phí hủy đƣợc quy định nhƣ sau: 

● Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour. 

● Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 

● Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

● Hủy 05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour 

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 05 ngày trước ngày khởi 

hành. 

● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn 

và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 

Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn 

và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 

● Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, 

tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn 

tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi 

được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi 

tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý 

khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm 

ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 



 

 

● Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các 

nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về 

tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.  

 


