
 

 

 

HN - NHA TRANG - ĐÀ LẠT - HN 

 Thời gian 4 ngày / 3 đêm 

 Lịch khởi hành:  15,22,29/5  ;  5,12,19,26/6  ;  3,10,17/7 

 

NGÀY 1 HÀ NỘI – NHA TRANG ĂN TRƯA, TỐI  

07h15: Xe và HDV Bờ cát Vàng Travel đón Quý khách tại Nhà Hát Lớn, xe đưa đoàn ra sân bay Nội Bài, đáp 

chuyến bay VJ781 đi Nha Trang cất cánh lúc 09h45. Tới sân bay Cam Ranh, xe và hướng dẫn viên đón về 

khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Chiều: Quý khách tham quan thành phố Nha Trang : Tháp Bà Ponagar, 

chùa Long Sơn, Nhà Yến –xem công nghệ nuôi và lấy tổ yến ,các sản phẩm làm từ yến.Tham quan và chụp 

hình cảnh biển Nha Trang ở Tháp Trầm Hương .  

Tối: 18h30 Xe đưa đoàn đi ăn tối tại nhà hàng. Sau bữa tối, quý khách tự do khám phá thành phố biển. Nghỉ 

đêm tại khách sạn. 

NGÀY 2 NHA TRANG – KHU GIẢI TRÍ VINPEARL ĂN SÁNG, ĂN TRƯA,  

     QK TỰ TÚC ĂN TỐI  

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách tự do tắm biển, vui chơi. 11h30: Xe đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà 

hàng. Chiều: 14h00 Xe đưa quý khách ra ga cáp treo đi thăm khu du lịch Vinpearland (quý khách tự trả 

phí cáp treo và ăn tối) với các trò chơi như: Quay nhào lộn, xem phim 4D, khám phá thủy Cung, xem 

biểu diễn nhạc nước – nơi tổ chức cuộc thi hoa hậu thế giới... Quý khách đi cáp treo trở về trung tâm thành 

phố. Quý khách tự do tham gia các trò chơi, xem biểu diễn nhạc nước,….Quý khách tự túc bữa tối và quay 

lại thành phố. Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 3 NHA TRANG – ĐÀ LẠT ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI  



 

 

Ăn sáng tại khách sạn. Dạo chợ Đầm, mua sắm đặc sản Nha Trang. Ăn trưa. Khởi hành đi Đà lạt – thành phố 

nằm trên cao nguyên Lâm Viên, được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, thành phố của tình yêu và huyền 

thoại. Đến Đà Lạt, nhận phòng khách sạn. Chiều : Quý khách tham quan nhà thờ Con Gà, nhà thờ Domain, 

mua những sản phẩm từ len do các sơ đan bằng tay, 

Ăn tối tại nhà hàng. Quý khách tự do khám phá Đà lạt, thưởng thức hương vị café Đà lạt, dạo chợ mua sắm, 

thưởng thức sữa đậu nành nóng, khoai nướng, … hoặc đi xe đạp, xe ngưa dạo quanh Hồ Xuân Hương. Quý 

khách về lại khách sạn. Nghỉ đêm.  

NGÀY 4 ĐÀ LẠT ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI 

Ăn sáng tại khách sạn. Xe và hướng dẫn đưa đoàn tham quan Trúc Lâm Thiền viện, ngắm cảnh Hồ Tuyền 

Lâm với Núi voi, thác Datanla (Quý khách có thể đi bằng cáp treo - chi phí tự túc, qua đồi Robin ngắm toàn 

cảnh thành phố Đà Lạt hoặc tự trải nghiệm cảm giác mạnh với trò chơi máng trượt và khám phá Thác Tử 

thần). Ăn trưa tại nhà hàng.  

Chiều : Đoàn tiếp tục tham quan ga xe lửa Đà Lạt với vẻ đẹp kiến trúc độc đáo mang đậm kiến trúc Pháp 

và những đoàn tàu cổ kính ghi dấu thời gian, nhà ga cổ nhất của Việt Nam. Quý khách tham quan tiếp chùa 

Linh Phước - ngôi chùa còn có tên gọi khác là chùa “ve chai” bởi trong sân chùa có con rồng dài 49 mét 

được trang trí bề mặt bằng cả chục ngàn vỏ chai. Đây là công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc của thành 

phố Đà Lạt. 

Đoàn về lại thành phố, quý khách dùng bữa tối. Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 5 ĐÀ LẠT – HÀ NỘI ĂN SÁNG, TRƯA 

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Trả phòng khách sạn. Xe và hướng dẫn đưa đoàn tham quan : Quảng trường 

Lâm Viên không gian rộng lớn, thoáng mát ấn tượng với công trình nghệ thuật khổng lồ; Trường Cao Đẳng 

Sư Phạm được công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20; 

Showrooom hoa khô Đà Lạt – quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những mẫu hoa tươi được sấy khô theo 

công nghệ Nhật Bản.  



 

 

Ăn trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa, quý khách đến Lò mứt, chợ Đà Lạt mua sắm đặc sản, quà lưu niệm cho 

người thân. 16h30 Xe đưa đoàn ra sân bay Liên Khương đáp chuyến bay VJ404 về Hà Nội cất cánh lúc 19h05. 

Xuống sân bay Nội Bài, xe và hướng dẫn viên đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình. 

 

BẢNG GIÁ CHO 01 KHÁCH:  

(Áp dụng cho đoàn 15 người lớn trở lên, đi trên 01 xe vận chuyển) 

     Đơn vị tính: đồng 

Người lớn Trẻ em từ  5 -11 tuổi Trẻ từ  2 - 4 tuổi  Trẻ dưới 2 tuổi 

7.990.000 6.590.000 4.990.000 350.000 

 

(Giá trẻ em từ 4 tuổi trở xuống chỉ bao gồm tiền vé máy bay và bảo hiểm.) 

Dịch vụ bao gồm: 

1. Vé máy bay và lệ phí sân bay Hà Nội - Nha Trang// Đà Lạt – Hà Nội: đã gồm 07kg hành lý 

xách tay + 20 kg hành lý ký gửi. 

2. Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao theo chương trình:  

Giờ nhận phòng sớm nhất từ 14h00; trả phòng muộn nhất 12h00.  

Tiêu chuẩn 02 người/phòng. Phòng 3 sẽ được bố trí khi đoàn lẻ người, lẻ nam hoặc nữ. 

3. Vận chuyển xe máy lạnh đời mới theo lịch trình.  

4. Ăn uống theo chương trình:  

- Mức ăn chính: 120,000đ/khách x 08 bữa.  

- Ăn sáng tại khách sạn: 04 bữa  

5. Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm đón tiễn tại sân bay Nội Bài và đi theo suốt hành trình 

tại Nha Trang và Đà Lạt. 

6. Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình. 

7. Bảo hiểm du lịch suốt tuyến (mức đền bù tối đa 10,000,000đ/vụ). 

8. Nước uống trên xe 01 chai/ người/ ngày. 



 

 

Dịch vụ chưa bao gồm:  

1. Chi phí vào Vinpearlland Nha Trang và các chi phí ở điểm tham quan tự túc chi phí. 

2. Chi phí bữa tối tại KDL Vinpearlland. 

3. Hành lý ký gửi. 

4. Chi phí cá nhân và các chi phí khác phát sinh ngoài chương trình, ngủ phòng đơn, tiền đi lại 

ngoài giờ, đồ uống, ... 

5. Hóa đơn thuế VAT 10% 

Lưu ý:  

o Thứ tự các điểm thăm quan có thể thay đổi để phù hợp với chương trình thực tế của đoàn 

song vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm thăm quan. 

o Giờ bay có thể thay đổi theo giờ bay của Hãng Hàng Không Vietjet Air. 

o Về tính chất đoàn ghép, tour không đủ khách khởi hành sẽ hủy. Đơn vị lữ hành sẽ có nhiệm vụ 

báo trước tới khách 15 ngày và thỏa thuận với khách về ngày khởi hành mới. Mọi chi phí phát 

sinh hai bên cùng thỏa thuận 

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

còn hạn, hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với trẻ em), 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. 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR: 

- Đặt cọc ngay sau khi đăng ký tour: 3.000.000đ/khách  

- Số còn lại thanh toán trước 10 ngày khởi hành. 

- Cho tên xuất vé trước 15 ngày khởi hành, thay tên trước 07 ngày. 

QUY ĐỊNH HOÃN/HỦY: 

 Nếu quý khách hủy tour sau khi đăng ký và trước 20 ngày khởi hành: mất phí cọc tour 

 Nếu quý khách hủy tour trước 15 ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour + 100%  tiền Vé 

máy bay. 

 Nếu quý khách hủy tour trước 07 ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour + 100% tiền vé 

máy bay 



 

 

 Nếu quý khách hủy tour trong vòng 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền 

tour + 100% tiền vé máy bay ( 100% giá trị tour trọn gói) 

 

 


