
 
 

HÀ NỘI - NINH THUẬN - NHA TRANG  
4 NGÀY 3 ĐÊM 

Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Máy bay / Khởi hành: 06,26/03/2021. 

 

Điểm nổi bật: 

✔ Bao gồm vé máy bay hãng Vietnam Airlines (12kg xách tay + 23kg ký gửi/ hành khách). 

✔ Khám phá Khu vui chơi giải trí Wonderpark hay Vinpearl Land - thiên đường của miền nhiệt đới. 

✔ Du ngoạn vịnh Nha Trang, khám phá 3 đảo Hòn Mun - hòn Một - hòn Sẻ Tre. 

✔ Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao sang trọng, đẳng cấp. 

NGÀY 01: HÀ NỘI - CAM RANH - NINH THUẬN                       (ĂN TRƯA / TỐI) 

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên (HDV) của Vietnam Booking đón Quý khách tại Cổng Công Viên                 
Thống Nhất – Đường Trần Nhân Tông – Quận Hai Bà Trưng – Tp Hà Nội đi ra sân bay Nội Bài,                      
làm thủ tục đáp chuyến bay đi Nha Trang bắt đầu chuyến hành trình tour du lịch Nha Trang                   
Ninh Thuận 4 ngày 3 đêm. 

Trưa: Đến sân bay Cam Ranh, xe và HDV địa phương đón đoàn dùng cơm trưa tại Cam Ranh                   
sau đó đi đến  Ninh Thuận . 

Chiều: Bắt đầu chuyến du lịch Ninh Thuận , Quý khách nhận phòng khách sạn sau đó tự do                  
tham quan tắm biển tại bãi biển Ninh Chữ - Một trong bảy bãi biển đẹp nhất Việt Nam. 

Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Quý khách dạo bước bên phố biển, hoặc tự do thưởng thức                    
những món ngon đường phố tại Ninh Thuận. 



 
NGÀY 02: KHÁM PHÁ NINH THUẬN                             (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Tiếp tục tour du lịch Hà Nội Nha Trang 4                    
ngày 3 đêm, Xe và HDV đưa Quý khách tham quan các địa điểm mới lạ như: 

● Làng gốm Bàu Trúc: Ngôi làng gốm cổ nhất của Đông Nam Á. Với kỹ thuật làm gốm                  
độc đáo, đặc sắc bậc nhất Việt Nam khi không dùng bàn xoay mà dùng hoàn toàn bằng                  
đôi tay của người thợ Chăm. 

● Đồng Cừu An Hòa:  Cùng khám phá cuộc sống du mục của đồng bào Chăm nơi đây. 

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại  Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

Chiều:  Tiếp tục tham quan các địa điểm: 

● Tháp Poklong Garai: Đây là 1 công trình kiến trúc của đồng bào Chăm, còn sót lại tại                  
Ninh Thuận. Một trong những cụm tháp Chăm được đánh giá là đẹp nhất tại Việt Nam. 

● Đồi Cát Nam Cương: Cùng trải nghiệm cảm giác đi những bước chân trần trên cát và                 
chụp ảnh với những đồi cát như tiểu sa mạc. 

● Quý khách về lại khách sạn, nghỉ ngơi, tắm biển tự do. 

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Tự do dạo phố, ngắm cảnh Thành phố Phan Rang về                    
đêm.  

NGÀY 03: NINH THUẬN - NHA TRANG                                    (ĂN SÁNG / TRƯA) 

Sáng: Quý khách ăn sáng buffet tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Xe và HDV đưa đoàn                    
đến với Thành phố Nha Trang, trên đường đi Quý khách tham quan các địa điểm: 

● Hang Rái : Một quần thể địa chất, với sự sắp xếp tài tình của hàng trăm viên đá lớn nhỏ                     
khác nhau, tạo nên những hình thù đẹp mắt. 

● Vườn nho : Thưởng thức siro nho, rượu nho và ăn trực tiếp nho tại vườn. Quý khách                  
mua các sản phẩm quà tặng từ nho về làm quà cho người thân và gia đình. 

● Vịnh Vĩnh Hy - Top 4 vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Quý khách thăm làng chài, lên tàu                   
đáy kính ngắm san hô trên vịnh Vĩnh Hy. 

Trưa: Đoàn ăn trưa và nghỉ ngơi tại nhà hàng Vĩnh Hy, thưởng thức hải sản biển Ninh Thuận.                    
Sau đó tiếp tục hành trình đến với Thành phố Nha Trang. 

Chiều:  Đến Nha Trang quý khách nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. 



 
15h00: Khởi hành đến với một địa điểm không thể bỏ qua khi đến du lịch Nha Trang - Khu giải                     
trí Vinpearl Land. Tại đây quý khách có thể giam gia các trò chơi như  (Chi phí tự túc): 

● Trò chơi cảm giác mạnh: Quay nhào lộn, đu quay ngựa gỗ, đu quay voi. 
● Trò chơi tĩnh như: tàu lượn, đua xe, khám phá vũ trụ, trượt tuyết, lướt sóng, xe điện đụng. 
● Tự do khám phá cảm giác công nghệ chiếu phim 4D mới lạ, đặc sắc. 
● Khám phá thủy cung Vinpearl - với những sinh vật biển đa dạng phong phú. 

Tối: Quý khách tự do ăn tối tại khu khu lịch Vinpearl Land và thưởng thức các chương trình                   
biểu diễn nhạc nước đặc sắc (Tự túc bữa tối). Sau đó, Quý khách lên cáp treo và xe đón quý                     
khách quay trở về khách sạn nghỉ ngơi.  

NGÀY 04: THÀNH PHỐ NHA TRANG - THỦ ĐÔ HÀ NỘI     (ĂN SÁNG / TRƯA) 

Sáng: Đoàn ăn sáng và làm thủ tục trả phòng khách sạn. 

Tiếp tục hành trình Quý khách lên xe đi Cảng Cầu Đá khám phá Vịnh Nha Trang – một trong                    
29 vịnh đẹp nhất thế giới. Đoàn xuống Cano bắt đầu hành trình khám phá vịnh Nha Trang: 

● Hòn Mun: Quý khách tham quan, bơi lặn trực tiếp hoặc đi tàu đáy kính, lặn bình Oxy                  
(Chi phí tự túc) ngắm nhìn những rạn san hô và các loài sinh vật biển quý hiếm tại khu                    
Bảo tồn biển lớn nhất Việt Nam. 

● Hòn Một : Quý khách tắm biển và chơi các trò chơi lướt sóng, cano tại đảo (Chi phí trò                   
chơi tự túc). 

Trưa: Tàu cập đảo hòn Sẻ Tre. Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, tự do nằm nghỉ tại ghế                     
bên bờ biển. 

Chiều:  Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn ra sân bay Cam Ranh bay về  Hà Nội . 

Tối: Đến sân bay Nội Bài, xe và hướng dẫn viên đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc                    
chương trình tour du lịch Nha Trang Ninh Thuận 4 ngày 3 đêm, HDV chào tạm biệt và hẹn                   
gặp lại quý khách trong các tour du lịch hấp dẫn tiếp theo. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ VÀ 
Ý NGHĨA 

  



 
LƯU Ý: 

● 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.  

Giá tour bao gồm: 

● Phương tiện di chuyển: 
+ Vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Nha Trang - Hà Nội (vé máy bay của hãng hàng                     
không Vietnam Airlines bao gồm 12 kg hành lý xách tay + 23 kg ký gửi/ hành khách). 
+ Xe ô tô đời mới có máy lạnh phục vụ riêng cho đoàn tham quan theo chương trình tại                    
Nha Trang. 
+ Xe ô tô máy lạnh đời mới đưa đón sân bay Nội Bài. 

● Hướng dẫn viên:  
+ Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm đón tiễn, làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. 
+ Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm theo suốt hành trình tại Nha Trang. 

● Lưu trú: Khách sạn 4 - 5 sao theo chương trình. Tiêu chuẩn 02 khách/ phòng. Nếu lẻ sẽ                   
ngủ ghép 3 khách/ phòng hoặc ngủ riêng nếu quý khách yêu cầu (có phí phụ thu phòng                  
đơn). 
+ Ninh Thuận : Khách sạn 4* hoặc tương đương. 
+ Nha Trang: Khách sạn 5* hoặc tương đương. 

●  Ăn uống: 
+ Ăn sáng: 03 bữa ăn sáng buffet tại Khách sạn. 
+ Ăn chính: 06 bữa với thực đơn địa phương phong phú, đổi món theo ngày. 

● Tham quan: 
+ Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình. 
+ Cano thăm quan đảo theo chương trình. 
+Tàu đáy kính Ninh Thuận - Vĩnh Hy. 

● Bảo hiểm du lịch  suốt tuyến trị giá lên đến 20.000.000 VNĐ/ người. 
● Quà tặng : Nước suối (1 chai/ ngày) + Mũ du lịch. 

Không bao gồm: 

● Chi phí đồ uống trong các bữa ăn, chi phí cá nhân và chi phí vui chơi khác không có                    
trong chương trình 

● Thuế VAT 10%. Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch sẽ phụ thu                   
thêm 10% trên giá tour. 

● Điện thoại, giặt ủi,...trong khách sạn. 
● Chi phí vào Vinpearl Land Nha Trang. 



 
● Chi phí tham gia các trò chơi trên biển tại Hòn Mun – Hòn Một. 
● Chi phí bữa ăn tối ngày đi thăm Vinpearl Land. 
● Phụ thu phòng đơn và các phụ phí khác (nếu có). 
● Tip cho tài xế và hướng dẫn viên.  

Trẻ em: 
● Trẻ em từ đủ 10 tuổi trở lên tiêu chuẩn như người lớn 
● Từ đủ 5 đến 9 tuổi : Tiêu chuẩn ăn ½ suất, ngồi 1 ghế ô tô, ngủ ghép chung với bố mẹ. 
● Từ đủ 2 đến dưới 5 tuổi : Giá tour chỉ bao gồm vé máy bay, bảo hiểm, nước uống. Các                     

chi phí ăn uống, vé thắng cảnh nếu phát sinh, cha mẹ sẽ tự lo cho bé. 
● Dưới 2 tuổi : Giá tour chỉ bao gồm chỗ ngồi trên máy bay theo quy định của hàng không,                    

bảo hiểm, nước uống. 
● Giá trẻ em chỉ áp dụng khi số lượng trẻ em không chiếm đến 10% số lượng cả đoàn                   

khách. 
● Hai người lớn chỉ được đi kèm 01 trẻ em trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 100% giá vé (                      

hưởng dịch vụ như người lớn). 
Quý khách cần lưu ý: 

● Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo quy định. 
● Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách đến trễ. 
● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport). 
● 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. 

● Nếu quý khách hủy tour do bị từ chối làm thủ tục tại sân bay do nhân thân / giấy tờ tùy                      
thân, Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự việc trên. Các chi phí cho chương                  
trình sẽ không được chúng tôi hoàn lại trong trường hợp này. 

● Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự                 
thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa…thì                 
Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn                   
cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. 

● Nếu số khách tham gia không đủ số lượng tối thiểu để khởi hành, Công ty sẽ hỗ trợ dời                    
sang ngày khởi hành gần nhất và thông báo cho quý khách trước 15 ngày; hoặc hoàn lại                  
tiền cọc cho quý khách . 



 
Điều kiện quy định vé máy bay: 

● Vietnam Airlines: Không hoàn hủy, đổi tên, đổi hành trình, tách chặng trong bất kỳ tình                
huống nào 

● Giờ bay có thể thay đổi theo giờ bay của Hãng Hàng Không Vietnam Airlines đưa ra. 
● Hành lý gồm: 12kg xách tay + 23kg ký gửi. 
● Khi đi máy bay, Quý khách nên mang theo môṭ trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư                  

nhân dân còn hạn dưới 15 năm, hoăc̣ hô ̣ chiếu, giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 14                   
tuổi). 

● Với trẻ em 14 tuổi (yêu cầu phải có CMND, nếu trường hợp chưa có phải có giấy xác                   
nhận nhân thân theo mẫu và đóng dấu của địa phương nơi cư trú). 

● Với trẻ em không đi cùng bố mẹ phải có giấy xác nhận ủy quyền của bố mẹ (có xác nhận                     
của địa phương nơi cư trú) cho người đi cùng, để làm thủ tục lên máy bay. 

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 được quy định như sau: 

● Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 30 ngày: phí hủy là tiền cọc tour. 
●  Hủy 20 - 30 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% giá trị tour. 
● Hủy 15 - 20 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% giá trị tour 
● Hủy trong vòng 15 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% giá trị tour 



 
● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy trong vòng 15 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... Khi cần thiết Quý khách phải viết cam                  
kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia 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, giấy tờ tùy thân và các tài sản riêng của khách hàng                    
trong chuyến đi. 


