
   

[A]: 89 Vườn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 
[T]: 028.38341074 – [F]: 028.39291837 – [M]: 0908397283 (Mr.Tuấn) 
[W]: www.dulichcaonien.com – [E]: tuan@dulichcaonien.com 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

HÀNH HƯƠNG HƯỚNG NINH THUẬN - NHA TRANG 
 

-  Thời gian: 4 ngày 3 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 10/02/2021(Mùng 10 tết) 
 

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 tại Xuân Lộc. 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: Đến Cam Ranh tham quan Chùa Từ Vân – ngôi chùa có kiến trúc độc đáo được 
xây dựng từ vỏ ốc. Tiếp tục hành trình đến Nha Trang, nhận phòng, tự do tắm biển, ăn tối, nghỉ 
đêm. 
 

Ngày 02: Nha Trang – Vinpearl Land 
Buổi sáng: Dùng điểm tâm, khởi hành viếng chùa Sắc Tứ Hội Phước (hay còn gọi là Chùa Cát) 
được xây dựng từ 1680 – một trong những ngôi chùa cổ nhất Khánh Hòa. Viếng chùa Long Sơn 
– Ngôi chùa nổi tiếng nhất của người dân thành phố Nha Trang. Tiếp tục viếng chùa Linh Sơn – 
ngôi chùa có phong cảnh đẹp ở Nha Trang. Chùa Tòng Lâm Tô Sơn – chùa có tượng phật Adida 
cao nhất Việt Nam. Tham quan Tháp Bà Ponagar - một công trình kiến trúc Chàm cổ thờ Bà 
Thiên Y – Ana Thánh mẫu. Về khách sạn dùng cơm trưa, nghỉ trưa. 
 

Buổi chiều: Xe đưa đoàn nhà ga đi cáp treo vượt biển dài nhất Việt Nam qua Đảo Hòn Tre 
viếng Trúc Lâm Tịnh Viện – Ngôi chùa trên đảo lớn nhất Việt Nam. Tham quan Khu giải trí 
Vinpearl Land: Tham gia tất cả các trò chơi động, cảm giác mạnh (Quay nhào lộn, đu quay ngựa 
gỗ, đu quay voi), các trò chơi tĩnh (Tàu lượn, đua xe, khám phá vũ trụ, trượt tuyết, lướt sóng, xe 
điện đụng). Đặc biệt có phòng chiếu phim 4D. Chiêm ngưỡng thế giới thủy cung Vinpearl lớn nhất 
Đông Nam Á với hàng trăm ngàn sinh vật biển (Thủy cung trưng bày các sinh vật biển theo vùng 
khí hậu: Khu sinh vật biển vùng khí hậu Bắc châu Á, châu Á, Amazon…) ăn chiều tại khu du lịch 
Vipearl Land. 19h00 xem chương trình sân khấu nhạc nước huyền ảo.  
20h30 lên cáp treo về lại đất liền, xe đón về khách sạn, nghỉ đêm. 
 

Ngày 03: Nha Trang – Phan Rang 
Buổi sáng: Ăn sáng, trả phòng, Đoàn khởi hành vào Phan Rang Viếng Sắc Tứ Kim Sơn Tự,  
Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ. Dùng cơm trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn nhận phòng, tự do tắm biển. Dùng cơm tối, nghỉ đêm tại khách sạn. 
 

Ngày 04: Phan Rang – Tp.HCM 
Đoàn dùng điểm tâm sáng. Tự do tắm biển Ninh Chữ. 9h00: Trả phòng khởi hành viếng chùa 
Diệu Ấn. Tổ Đình Thiên Lâm – ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ 17. Đoàn khởi hành 
vào Cà Ná dùng cơm trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 
(thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan) 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 3.750.000VNĐ/khách 
 Giá tour bao gồm:  
  + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình. 
  + Ăn theo chương trình: Từ sáng ngày đi đến trưa ngày về. 
  + Lưu trú: Khách sạn tiêu cuẩn 3 sao. 
  + Vé thăm quan theo chương trình. 
  + Cáp treo khứ hồi và ăn tối tại KGT Vinpearl Land. 

http://www.dulichcaonien.com/
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  + Nước uống Aquafina( 0,5l/ngày) . 
  + Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000đ. 
  + Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ Đoàn. 
 

Giá tour không bào gồm: 
 + Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình: giặt ủi , điện thoại …. 
 + Phụ thu phòng đơn: 900.000VNĐ(với trường hợp 01 khách ở 01 phòng) 
 

Giá Tour trẻ em: 
- Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (Gia đình lo cho bé tất cả các chi phí – nếu có). 
- Trẻ em từ 04 đến 11 tuổi: 50% giá tour(có ghế ngồi,có suất ăn,ngủ chung với người lớn). 
- Trẻ em trên 11 tuổi : 100% giá tour như người lớn. 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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