
 

 

 

Chương trình du lịch 

HÀ NỘI – CAM RANH – MŨI NÉ – NHA TRANG – 

HÀ NỘI 
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Máy bay + Ô tô / Khởi hành: 15/05; 09/06 

 

 

 

Điểm nổi bật:  

 Tham quan các danh thắng Mũi Né: Làng chài Mũi Né, Suối Tiên, cơ sở sản xuất nước 

nắm...  

 Chinh phục đồi cát hồng thơ mộng. 

  hé L u đài  ang RD và thưởng th c      rư u vang đ  trong  hu ngh  dư ng Sea in . 

 Đi tàu  hám phá  ịnh  ĩnh H , ngắm san hô trên vịnh.  

 Khám phá thành phố Nha Trang Tháp Bà Ponagar, KDL suối  hoáng I’resort. 

 

NGÀY 01: HÀ NỘI – CAM RANH – MŨI NÉ     (ĂN TRƯA/ TỐI) 

07h00: Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón đoàn tại cổng Công viên Thống 

Nhất– Đường Trần Nhân Tông – Q. Hai Bà Trưng – Tp Hà Nội đến sân bay Nội Bài, đáp chuyến 

bay đến Cam Ranh lúc 10h10.  

12h00: Quý khách đến sân bay Cam Ranh, dùng bữa trưa tại Cam Ranh trước khi đi Bình Thuận. 

14h00: Xe và HDV địa phương đón đoàn đi Mũi Né, bắt đầu chương trình Tour Phan Thiết Ninh 

Thuận Nha Trang 4 ngày 3 đêm. 

17h30: Đến nơi quý khách nhận phòng resort 4*, nghỉ ngơi. Quý khách tự do dạo chơi, tắm biển. 



 

 

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, thưởng thức hải sản biển Mũi Né. 

NGÀY 02 |  KHÁM PHÁ MŨI NÉ      (ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI) 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó khởi hành đi du lịch Phan Thiết:  

 Làng chài Mũi Né: Tại đây quý khách có thể tắm biển, chiêm ngưỡng khung cảnh tấp 

nập của khu chợ cá. 

 Đồi Cát hồng: Cái tên của đồi cát bắt nguồn từ chính màu sắc độc đáo, bạn có thể tham 

gia trò chơi trượt cát tại đây (Chi phí tự túc). 

 Khu du lịch Hòn Rơm: Quý khách tắm biển và thưởng thức hải sản tươi ngon với bờ 

biển sạch đẹp cùng những rặng dừa mát rượi. 

 Suối Tiên: Sở hữu khung cảnh hoang sơ, Suối Tiên là một khe nước nhỏ với màu đỏ rực 

của cát, của những hình nhũ nhấp nhô, gồ ghề bên bờ suối. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.  

Chiều: Quý khách đi tham quan:  

 L u  ài V ng RD trong  hu ngh  dư ng Se lin : Tại đây bạn như được quay trở lại về 

thời trung cổ của châu Âu với khu quảng trường rộng lớn, có những tháp canh cao vút 

trải tầm nhìn ra không gian tươi  anh của Sea  inks City và toàn vịnh Mũi Né. Ngoài ra 

bạn còn được giới thiệu về quy trịnh sản  uất, đóng chai và thưởng thức rượu vang hảo 

hạng nổi tiếng thế giới được  uất  ứ từ Thung lũng Napa (Mỹ).  

 Cơ sở sản xuất nước nắm: Đoàn tham quan và mua sắm đặc sản địa phương về làm quà.  

Quý khách về lại khách sạn, nghỉ ngơi, tắm biển. 

19h00: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, tự do khám phá thành phố sau đó trở về nghỉ đêm tại 

resort. 

NGÀY 03 | MŨI NÉ – NHA TRANG      (ĂN SÁNG/ TRƯA) 

07h00: Sau khi dùng bữa sáng, quý khách trả phòng đi Nha Trang. Trên đường đi quý khách 

dừng chân tham quan. 

 Hang Rái: Hang Rái là một quần thể địa chất, có sự sắp  ếp tài tình của hàng trăm viên 

đá lớn nhỏ khác nhau, tạo nên những hình thù đẹp mắt, những hang luồn chỉ đủ một 



 

 

người chui qua hay những vách đá cheo leo thử thách sự can đảm của bạn. Khám phá một 

vòng công viên đá, bạn sẽ được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của biển và núi, ngắm toàn 

cảnh trên cao bãi san hô cổ.  

 Vườn nho: Dọc đường đi bạn có thể ghé thăm các vườn nho, thưởng thức siro, rượu nho 

hay ăn nho trực tiếp trong vườn. Quý khách cũng có thể mua các sản phầm quà tặng từ 

nho về làm quà cho người thân và gia đình. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng Vĩnh Hy, thưởng thức hải sản biển Ninh Thuận. 

Sau bữa trưa đoàn đi tham quan: 

 Vịnh Vĩnh Hy: Vịnh biển nhỏ nằm dưới chân núi Chúa cao 1040m so với mực nước 

biển. Đoàn ghé làng chài, lên tàu đáy kính ngắm san hô trên vịnh Vĩnh Hy. 

Chiều: Đoàn tiếp tục lên đường về Nha Trang. 

Đến nơi quý khách nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi, tắm biển tự do.  

Tối: Đoàn tự túc dùng bữa tối, thưởng thức nhiều món ngon đặc sản của Nha Trang sau đó tự do 

khám phá thành phố về đêm.  

Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 04 | KHÁM PHÁ NHA TRANG – HÀ NỘI    (ĂN SÁNG/ TRƯA) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng và trả phòng khách sạn.  

07h30: Xe đưa đoàn đi tour Nha Trang khám phá các địa danh nổi bật trong thành phố như:  

 Tháp Bà Ponagar: Một công trình kiến trúc Chăm Pa cổ còn sót lại của Nha Trang với 

không gian uy nghi, cổ kính.  

 Khu du lịch suối  hoáng I’resort: Tại đây bạn có thể sử dụng dịch vụ tắm khoáng với 

liệu trình ôn truyền thủy liệu pháp rất tốt cho sức khỏe, tắm bùn, tắm sục jacuzzi… (Chi 

phí tự túc) 

11h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. 



 

 

12h00: Quý khách khởi hành ra sân bay Cam Ranh, đáp chuyến bay VN1566 lúc 15h05 về lại 

Hà Nội. 

Đến sân bay Nội Bài,  e và HDV đón đoàn về lại trung tâm Hà Nội, kết thúc chương trình Tour 

Ph n Thiết Ninh Thuận Nh  Tr ng 4 ngày 3  êm trả khách tại điểm đón. HDV chia tay quý 

khách và hẹn gặp lại tour du lịch giá rẻ khác. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA! 

 Th  tự các điểm tham quan có thể tha  đổi cho phù h p với tình hình thực tế nhưng 

vẫn đảm bảo thực hiện đầ  đủ nội dung chương trình. 

 Qu  định của  hách sạn:  iờ nhận phòng  4h00 –  5h00.  iờ trả phòng  2h00. 

 (Nếu quý  hách đến sớm,  hách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường h p có 

phòng trống. Trường h p chưa có phòng, quý  hách vui  òng dùng nước mát trong 

thời gian chờ đ i) 

Giá tour b o gồm: 

 Vận chuyển:  

o Vé máy bay và lệ phí sân bay Hà Nội - Nha Trang – Hà Nội: đã gồm 12kg hành lý 

 ách tay + 23kg hành lý ký gửi. 

o Xe ô tô máy lạnh đời mới theo lịch trình tại Nha Trang – Mũi Né. 

o Xe ô tô máy lạnh đời mới đưa đón sân bay Nội Bài. 

o Cano tham quan đảo theo chương trình. 

o Tàu đáy kính tại Vĩnh Hy – Ninh Thuận. 

 Lưu trú: Khách sạn 4-5 sao theo chương trình (Hoặc khách sạn tiêu chuẩn tương 

đương). Tiêu chuẩn 02 người lớn/phòng, phòng 3 sẽ được bố trí khi cần thiết vì lý do giới 

tính. 

o Tp Nha Trang: Tiêu chuẩn 5 sao. 

o Mũi Né: Resort tiêu chuẩn 4 sao. 

Nếu Quý  hách có nhu cầu ở phòng đơn vui  òng  iên hệ 1900 3398 để đư c báo giá chi 

tiết. 

 Vé thắng cảnh các  iểm th m qu n theo chương trình. 

 Ăn uống:  

o Bữ  sáng: 03 bữa sáng buffet. 

o Bữ  chính: 07 bữa ăn chính tiêu chuẩn 150,000đ/khách. 

 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 – Mũi Né. 



 

 

 Quà tặng: Nón du lịch, nước suối. 

 Bảo hiểm du lịch suốt tuyến (mức đền bù tối đa 20,000,000đ/vụ). 

Không b o gồm: 

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

sẽ phụ thu thêm 10% trên giá tour. 

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

 Chi phí tham quan ngoài chương trình và những khoản không có trong phần bao gồm. 

 Phụ thu phòng đơn và các khoản phụ thu khác. 

 Tiền tip cho lái xe và hướng 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. 

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

● Trẻ em từ đủ 10 tuổi trở lên tiêu chuẩn như người lớn 

● Từ đủ 5 đến dưới 10 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. 

Quý  hách cần lưu ý: 

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

● Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao hoặc thẻ căn cước. 

● Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu. 

● 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  ếp 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  uống, lái  e có thể kiêm hướng dẫn viên. 

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

Quy  ịnh hủy tour: 

Trường h p hủ  b  dịch vụ từ  ietnam Boo ing: 

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 h p hủ  b  dịch vụ từ Quý  hách 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  em  ét 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  ược quy  ịnh như s u: 

● Nếu quý khách hủy tour sau khi đăng ký và trước 30 ngày khởi hành: mất phí cọc tour 

● Nếu quý khách hủy tour từ 20-30 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% giá trị tour. 

● Nếu quý khách hủy tour từ 15-20 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% giá trị tour. 

● Nếu quý khách hủy tour 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. 

● Gi i  oạn Lễ/Tết:  hông hoàn,  hông hủy,  hông  ổi. 

 

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

và phải được Công ty  ác 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,  em như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ. 

 (*) Trách nhiệm củ   hách hàng: 



 

 

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

tiểu đường,  ương 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. 

 

Điều  iện quy  ịnh vé máy bay: 

 VietNam Airlines: Không hoàn hủy, đổi tên, đổi hành trình, tách chặng trong bất cứ 

trường hợp nào  

 Giờ bay có thể thay đổi theo giờ bay của Hãng Hàng Không VietNam Airlines. 

 Hành lý bao gồm: 12kg  ách tay + 23kg ký gửi. 

 Khi đi máy bay Quý khách nên mang theo một trong các giấy tờ sau: (Chứng minh thư 

nhân dân còn hạn dưới 15 năm, hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 14 

tuổi). 

 Với trẻ em 14 tuổi (Yêu cầu phải có CMTND, nếu trường hợp chưa có phải có giấy  ác 

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  ác nhận ủy quyền của bố mẹ có  ác nhận 

của địa phương nơi cư trú cho người đi cùng, để làm thủ tục lên máy bay. 

 


