CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

NHA TRANG – ĐẢO YẾN – HÒN NỘI – ĐẢO KHỈ
- Thời gian: 4 ngày 3 đêm
- Khởi hành: Ngày 19/5/2022; 9/6/2022
Ngày 01: Tp Hồ Chí Minh – Nha Trang
6h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Nha Trang, theo tuyến
đường cao tốc Sài Gòn – Dầu Giây dừng ăn sáng ở Long Khánh. Đoàn tiếp tục hành trình
đến bãi biển Cà Ná, dừng chân chiêm ngưỡng bãi biển nổi tiếng của Miền Trung, dùng cơm
trưa.
Buổi chiều: Đoàn tiếp trục hành trình đến Nha Trang, nhận phòng, tự do tắm biển, ăn tối,
nghỉ đêm.
Ngày 02: Đảo Yến – Hòn Nội
Buổi sáng: Đoản dùng điểm tâm tại khách sạn, Xe đưa đoàn ra bên tàu khởi hành đi Đảo
Yến – Hòn Nội. Đoàn tham quan hang yến Hòn Sam, khám phá những rạn san hô đầy
màu sắc bằng tàu đáy kính. Tiếp tục Đoàn di chuyển đến Bãi tắm Đôi, Đoàn tự do nghỉ
ngơi, thỏa sức tắm biển dưới làn nước trong xanh, sử dụng các dịch vụ giải trí ở trên đảo
như: câu cá, chèo thuyền kayak… (chi phí tự túc). Dùng cơm trưa tại nhà hàng trên Đảo.
Buổi chiều: Đoàn chinh phục đỉnh Du Hạ cao 90m và ngắm nhìn toàn cảnh Đảo Yến Hòn
Nội từ độ cao, thăm Đền thờ Tổ nghề Yến Sào Khánh Hòa và tìm hiểu lịch sử hình thành,
phát triển ngành nghề Yến Sào.
15h30: Đoàn lên tàu trở về đất liền, xe đón về khách sạn, ăn tối, nghỉ đêm.
Ngày 03: Vịnh Nha Phu - Đảo Khỉ – Hòn Lao
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, xe đưa Đoàn ra bến tàu Vịnh Nha Phu
xuống tàu tham quan Đảo Khỉ: Khám phá vương quốc 1200 con khỉ được nuôi dưỡng và
sinh sống trong môi trường tự nhiên.
- Check-in cung đường tình yêu với mô hình trái tim được đan kết với những rặng hoa giấy
rực rỡ màu sắc. Khu Check-in ZONE STUDIO với những chiếc xích đu, hay những chiếc cối
xay gió mang màu sắc pastel nhẹ nhàng, trung hoà với màu xanh đậm của biển.
- Đoàn được xem các show biểu diễn xiếc độc đáo, thú vị có một không hai tại Nha Trang:
xiếc khỉ, chó, dê; xem các kỵ sĩ khỉ cưỡi chó đua.
- Thưởng thức màn đua mô tô vô cùng hài hước của những “tay đua” khỉ siêu nghịch ngợm,
hay màn thi bơi đầy ấn tượng của các “kình ngư khỉ” đáng yêu trong trang phục bikini nhiều
màu sắc.
- Tham gia các trò chơi đua xe thể thao đua xe prokart, lặn biển khám phá đại dương, bắn
súng sơn, cưỡi đà điểu, … (phí tự túc). Tắm biển Vịnh Nha Phu. Đoàn dùng cơm trưa trên
Đảo.
Buổi chiều: Đoàn lên tàu về lại đất liên, xe đưa đoàn đi tắm hồ bơi và thưởng thức dịch
vụ “ôn tuyền thủy liệu pháp”, ngâm nước khoáng nóng phục hồi sức khỏe tại IRESORT.
17h00: Xe đưa đoàn về khách sạn, dùng cơm tối, nghỉ đêm.
Ngày 04: Nha Trang – Tp Hồ Chí Minh
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, tự do tắm biển Nha Trang. 9 h00: Đoàn trả phòng,
Xe đưa đoàn tham quan mua sắm tại Chợ Đầm. 10 h00: Xe đưa đoàn khởi hành đi dọc biển
từ Bãi Dài đến Cam Ranh về Tp.HCM, dùng cơm trưa tại Cà Ná.
Buổi chiều: Đoàn tiếp tục hành trình về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi.
(thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan)
[A]: 89 Vườn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM
[T]: 028.39293222 - 028.39291837 – [M]: 0908397283 (Mr.Tuấn)
[W]: www.dulichcaonien.com – [E]: tuan@dulichcaonien.com

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 3.300.000VNĐ/khách
Giá tour bao gồm:
+ Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình.
+ Ăn theo chương trình: 04 buổi sáng và 07 buổi chính.
+ Lưu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao
+ Vé thăm quan theo chương trình, Tàu tham quan Đảo Yến; Đảo Khỉ.
+ Phí tắm khoáng nóng tại I-Resort.
+ Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ.
+ Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ đoàn.
+ Nước uống Aquafina 0,5l/ ngày và Nón du lịch.
Giá tour không bao gồm:
+ Chi phí cá nhân: giăt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chương trình.
+ Phụ thu phòng đơn: 900.000VNĐ/khách (với trường hợp 01 khách ở 01 phòng).
GIÁ TOUR TRẺ EM:
• Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình tự lo cho bé các chi phí – nếu có).
• Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, ngủ chung với người lớn).
• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn.
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[A]: 89 Vườn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM
[T]: 028.39293222 - 028.39291837 – [M]: 0908397283 (Mr.Tuấn)
[W]: www.dulichcaonien.com – [E]: tuan@dulichcaonien.com

