
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Phương tiện: Ô tô - Thời gian: 05N04Đ - Tiêu chuẩn: 3 sao 

 

 NGÀY 01: HÀ NỘI – NHA TRANG       (Ăn Trưa – Tối ) 

 Sáng: Quý khách tập trung tại điểm hẹn xe đón Quý khách ra sân bay Nội Bài khởi hành ra 

Nha Trang. Xe và Hướng dẫn viên Bờ Cát Vàng Travel đón Quý khách ở sân bay Cam Ranh 

đi ăn trưa sau đó nhận phòng khách sạn, nghĩ ngơi 

 Chiều: Xe và HDV đưa quý khách tham quan thành phố Nha Trang như: Quần Thể Tháp 

Chăm Ponaga, Nhà thờ đá, Chùa Linh Sơn, Viện Hải dương học. 

 18h00: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, tự do tham quan dạo phố về đêm: Chợ đêm, 

Tháp Trầm Hương,... 

 NGÀY  02: NHA TRANG – BÌNH BA – PHAN THIẾT  (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 

 07h30: Quý khách dùng điểm tâm sáng (Buffet) tại nhà hàng. Sau đó làm thủ tục 

trả phòng khởi hành đi Bình Ba 

 08h30: Đến Cam Ranh xe và HDV đưa Quý khách tới Cảng Ba Ngòi, lên tàu hướng ra Đảo 

Bình Ba, du khách sẽ tận mắt thấy được Cảng Cam Ranh vốn được mệnh danh là “Pháo đài 

bên bờ Thái Bình Dương”. Quý khách tham quan vòng quanh đảo, khám phá toàn cảnh bức 

tranh đảo Bình Ba. Tàu đưa du khách tham quan Bãi Sa Huỳnh hoặc Bãi Miễu - Bãi trong 

xanh cát trắng, du khách lặn ngắm san hô, bắt ốc, tự do vui chơi tắm biển. Lên đỉnh Hòn Cò 

ngắm toàn cảnh Vịnh Cam Ranh. Tham quan Bãi Nồm, Bãi Chướng,… Quý khách tự do tắm 

biển, vui chơi giải trí. 

 12h00: Quý khách dùng bữa trưa tại lồng bè với các món chính: Canh chua cá Bóp, Cá chiên, 

Mực lá xào chua ngọt, Tôm sú nướng muối ớt,...(Thực đơn có thể thay đổi).  

 14h00: Xe và HDV đưa Quý khách khởi hành về Mũi Né 



 

 

 18h00 : Đến Mũi Né Quý khách dùng cơm tối sau đó nhận phòng Resort nghĩ ngơi. Tự do 

khám phá Mũi Né về đêm 

 NGÀY 03: CITY MŨI NÉ – LÂU ĐÀI RƯỢU VANG – CÔNG VIÊN TƯỢNG 

CÁT   (Ăn Sáng –Trưa -  Tối) 

 

 06h30: Quý khách dùng điểm tâm sáng (Buffet).  

 08h00: Xe và HDV đưa Quý khách chinh phục đồi Trinh Nữ - Bàu Cát Trắng với xe thể 

thao địa hình trên từng đồi cát trắng, thử cảm giác trượt cát hào hứng trên những cồn cát trải 

dài . Bàu sen nằm cạnh tiểu sa mạc cát trắng mịn thơ mộng xen lẫn bãi cát vàng.( Xe Moto 

địa hình chi phí tự túc) 

 09h30: Tiếp tục chương trình xe và đưa đoàn tham quan Đồi Cát Đỏ Quý khách có thể thoả 

sức vui chơi trượt cát bằng những tấm ván trượt thuê ngay tại điểm du lịch, ngắm toàn sa mạc 

cát đầy thơ mộng và hãy chụp thật nhiều ảnh tại nơi đây để lưu giữ hay chia sẻ với bạn bè. 

 10h30 : Tiếp tục đoàn tham quan Suối Tiên – thả bộ trên dòng nước mát lạnh, dọc hai bên là 

hai dãy cát trắng tạo thành đùn, cát vàng cát đỏ tạo thành nham thạch lấp lánh ánh sáng vàng 

dưới ánh nắng. Sau đó xe đưa đoàn về Resort 

 11h30: Dùng cơm trưa tại nhà hàng Mũi Né. Sau đó về Resort nghĩ ngơi 

 14h30: Quý khách tập trung tại sảnh xe và HDV đưa đoàn theo cung đường 706B Đoàn chúng 

ta ngắm cảnh biển khu lâu đài rượu Sealinks, khu biệt thư sang trọng do tập đoàn Rạng 

Đông xây dựng tham quan khu Lâu Đài Rượu vang Sealinks ngắm vườn nho, chúng ta 

chụp hình lưu niệm HDV đưa chúng ta đi 01 vòng trong khu hầm rượu và thuyết trình về 

quá trình sản xuất, bảo quản rượu và được thưởng thức 1 ly rượu .  

 15h30: Tiếp tục chương trình Quý khách tham quan Công Viên Tượng Cát đầu tiên của Việt 

Nam được tạo nên bởi sự khéo léo của những nhà điêu khắc tượng cát nổi tiếng trên thế 

giới với các chủ đề về Cổ tích và truyền thuyết Việt Nam cùng thế giới. Sau đó về lại 

Resort tự do tắm biển 

 18h00: Đoàn dùng cơm tối tại Mũi Né. Kết thúc chương trình đoàn tự do dạo quanh Mũi Né 

về đêm. 

 Option: Buổi tối, quý khách có thể đến xem nhạc kịch nước Huyền Thoại Làng Chài - show 

giải trí đặc sắc và đậm nét văn hóa làng chài của Phan Thiết - Bình Thuận. Đây là show 



 

 

kịch múa được dàn dựng công phu trên sân khấu nhạc nước đầu tiên và duy nhất tại Việt 

Nam, áp dụng công nghệ 2D và 3D mới nhất hiện nay.( chi phí tự túc) 

 NGÀY 04: MŨI NÉ  – ĐÀ LẠT    (Ăn Sáng –Trưa -Tối) 

 06h30: Quý khách dùng điểm tâm sáng (Buffet), làm thủ tục trả phòng. Khởi hành đi Đà Lạt. 

 11h00: Đến Đà Lạt, Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

 14h00: Quý khách khởi hành tham quan:  

 Thác Datanla – Là điểm tham quan, phiêu lưu mạo hiểm. Quý khách tận hưởng cảm giác 

mạnh với hệ thống máng trượt hiện đại duy nhất tại Đà Lạt có chiều dài 1.000m uốn lượn 

quanh co. Tìm hiểu Vực Tử Thần với loại hình chinh phục thác nước đầy hấp dẫn.( chi phí 

thuê máng trượt tự túc ) 

 Đồi Mộng Mơ – Thưởng thức những kiến trúc nhân tạo được kết hợp hài hòa với cảnh quan 

thiên nhiên từ tiểu vạn lý trường thành vắt ngang qua 2 km đồi núi đến căn nhà cổ hơn 300 

năm được dựng từ nguyên bản nhà rường,... 

 17h00: Quý khách di chuyển đến chân núi Lang Biang, dùng bữa tối và tham gia chương 

trình “Giao Lưu Văn Hóa Cồng Chiêng” độc đáo mới lạ, hát đối cùng người dân tộc 

bản địa, bên ánh lửa bập bùng cùng chóe rượu cần hát vang tiếng hát núi rừng – Quý 

khách thưởng thức đặc sản của núi rừng rượu cần, ăn thịt rừng nướng. Tổ chức sinh 

nhật hồng cho đoàn có ngày sinh trong chương trình 

 20h30: Quý khách quay về Tp.Đà Lạt nghỉ ngơi, tự do dạo phố về đêm. 

 NGÀY 05: ĐÀ LẠT – HÀ NỘI            (Ăn Sáng- Trưa) 

 05h30: Quý khách tham gia cuộc đua xe đạp vòng quanh hồ Xuân Hương độc đáo hấp dẫn 

với những phần quà bất ngờ.  

 06h30: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn  

 08h00: Xe và HDV đưa Quý khách tham quan Hoa Sơn Điền Trang: một điểm mới ở Đà 

Lạt khám phá các nét đẹp thiên nhiên rất mộc mạc và bình dị với những đồi hoa dã quỳ, hoa 

đào Nhật Bản, bàn tay may mắn khổng lồ, vườn hoa đủ sắc màu, những con sông, con suối 

trong veo ở núi rừng Tây Nguyên: Hoa Dã Quý, Hoa Đào Nhật Bản, Hoa Tam Giác mạch, 

Hoa Ngũ Sắc…Chinh phục bàn tay khổng Lồ, tham quan Viếng trời, Thác nước 7 tầng,…Quý 

khách tham quan mua sắm tại Chợ Đà Lạt.  



 

 

 11h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. Dùng cơm trưa. Xe đưa Quý khách đến 

Sân bay Liên Khương , làm thủ tục lên chuyến bay khởi hành về Hà Nội. Kết thúc 

chương trình tham quan, HDV Bờ Cát Vàng Travel chia tay và hẹn gặp lại. 

 

 

 



 

01. GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, máy lạnh, tivi, ghế bật phục vụ quý khách suốt chương trình. 

 Dịch vụ lưu trú: 

 Khách sạn Nha Trang tiêu chuẩn 3 sao:Majestic,Memory... 

 Khách sạn Đà Lạt tiêu chuẩn 3 sao: Iris, Rum Vàng,... 

 Resort Mũi Né tiêu chuẩn 4 sao : Cà Ty Mũi Né, Lotus Mũi Né, Seahorse…. 

 

 Đầy đủ tiện nghi, thoáng mát (2 khách/phòng). Khách thứ ba có phụ thu. 

 Thức ăn & Nước uống: 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI/KHÁCH 

(Áp dụng cho đoàn khách trở lên, trừ các ngày lễ tết) 

 

Trên 20 khách 
 

Trên 25 khách 

 

 

Trên 30 khách 

 

 

Trên 35 khách Trên 40 khách 

 

5.695.000 vnd 

 

5.445.000 vnd 

 

5.280.000 vnd 
5.345.000 vnd 

 

5.235.000 vnd 

Tiêu chuẩn 3 -4 

sao 

Lưu ý: Giá tour có thể thay đổi phụ thuộc vào yêu cầu của quý khách 



 

 

 04 bữa sáng Buffet. 

 09 bữa ăn chính (Cơm phần): 

 Quý khách được phục vụ 02 chai nước khoáng lạnh Vĩnh Hảo loại 350ml + 02 khăn 

lạnh/ngày. 

 Hướng Dẫn Viên: Chuyên nghiệp, vui vẻ, nhiệt tình, thuyết minh và phục vụ quý khách suốt 

chương trình. 

 Tham quan: Vé cổng điểm tham quan có trong chương trình: 

 Bảo hiểm: Quý khách được bảo hiểm trọn tour theo tiêu chuẩn khách du lịch Việt Nam với mức 

đền bù tối đa 30.000.000đ.  

 

02.   GIÁ TOUR CHƯA BAO GỒM: 

 Hóa đơn VAT.  

 Chi phí tham quan, ăn uống phát sinh ngoài chương trình. 

 Chi phí điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng tại khách sạn. 

 Vé Máy Bay Khứ Hồi 

 

03. QUÀ TẶNG: 

 Mỗi khách được tặng 01 nón Du lịch cao cấp Bờ Cát Vàng. 

 01 tấm hình lớn 30x45 chụp kỷ niệm tặng riêng cho đoàn. 

 Quà tặng theo chương trình thú vị và hấp dẫn. 

 Xe đạp đôi quanh Hồ Xuân Hương + Backrop đoàn + Bánh Sinh Nhật 

 

04. GIÁ TOUR TRẺ EM:  

 Dưới 05 tuổi: Miễn Phí Tour (Gia đình tự lo chi phí phát sinh cho bé). 

 Từ 05 – 11 tuổi: Tính 50% giá tour của người lớn, có suất ăn và chỗ ngồi riêng, ngủ chung với 

bố mẹ, không có giường riêng.  

 Trên 11 tuổi: Tính bằng giá tour người lớn.  

 

 GHI CHÚ:  

 Khi đi quý khách nhớ mang theo CMND hoặc Passport, trẻ em phải mang theo thẻ học sinh 

hoặc thẻ bảo hiểm có hình. 



 

 

 Hai người lớn đăng ký kèm theo 01 trẻ em dưới 06 tuổi, em thứ 02 trở lên phải mua ½ vé + 01 

suất giường đơn. 

 Chương trình có thể thay đổi trình tự các điểm tham quan để phù hợp với tình hình thực tế, 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chương trình.  

o Ngoài chương trình trên Bờ Cát Vàng còn thiết kế những chương trình phù hợp với điều kiện 

thực tế của từng đoàn, từng địa phương nhằm đảm bảo cho quý khách hàng có một kỳ nghỉ với 

Dịch Vụ Chất Lượng Tốt Nhất & Thú vị nhất. 

 

 

 

 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ &Ý NGHĨA 


