
 

 
 

Thời gian: 5 ngày 4 đêm. Pương tiện: MáyBay, ô tô. 

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật 

và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Trước khi trở thành phần đất của Việt Nam, Nha Trang thuộc về 

Chiêm Thành. Các di tích của người Chăm vẫn còn tại nhiều nơi ở Nha Trang như các tháp Chàm, tháp 

Bà. Các bãi biển đẹp của thành phố này đã biến nó thành một danh lam thắng cảnh. 

Đà Lạt là một thành phố trực thuộc tỉnh và tỉnh lị tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, 

ở độ cao 1500 m so với mặt nước biển và diện tích tự nhiên: 393,29 km².Với nhiều cảnh quan đẹp, Đà Lạt 

là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam. 

   

 

NGÀY 01: (29/4/2023) HÀ NỘI  – NHA TRANG – THÁP BÀ PONAGA                                (Ăn trưa, 

tối)  

• Sáng : Xe của công ty Du lịch Quốc Anh Travel đón quý khách tại điểm hẹn  ra sân bay Nội Bài 

làm thủ tục trên chuyến bay VJ lúc 7h30 ngày 29/4/2023 đi Nha Trang.  

• 09h30: Đến sân bay Cam ranh xe và hdv đón quý khách quý khách vào Nha Trang theo cung đường 

Sông Lô – Hòn Rớ (Cung đường xây dựng dọc theo bờ biển Cam Ranh – Nha Trang thơ mộng)., 

Quý khách ăn trưa tại nhà hàng sau đó về khách sạn, nhận phòng khách sạn,Tắm Biển nha trang , 

nghỉ ngơi. 

• Chiều : Đi tham quan Viện Hải Dương Học nơi nghiên cứu và trưng bầy những mẫu vật của hải 

dương hàng đầu Việt Nam. Đoàn khởi hành đến tham quan tháp Bà Ponagar, tham quan Trung Tâm 

Tắm Khoáng Tháp Bà, tại đây Quý khách có thể Ôn Tuyền Thủy Liệu bằng tắm bùn khoáng và 



 

 
 

ngâm mình dưới làn nước nóng thấp hơn thân nhiệt để giải tỏa căng thằng và làm đẹp da, thư giãn 

sau những ngày làm việc căng thẳng. 

• Tối : Quý khách ăn tối tại nhà hàng  và thưởng thức các món ăn Hải Sản Nha Trang , sau bữa tối 

đoàn  tự do phám phá thành phố Biển về đêm, Nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

NGÀY 02: (30/4/2023) NHA  TRANG   –  BIỂN ĐẢO NHA TRANG                      (Ăn sáng, trưa, tối) 

• Sáng : Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn 

• 08h00: xe và hdv đón di chuyển đến Cảng Vĩnh Trường - Nha Trang. 

• 09h00 -> 11h30: Cano vận chuyển đến Bãi Tranh . Quý khách có thể tắm biển, check-in bãi sỏi và 

lựa cho mình ghế/lều để nghỉ chân. Nơi đây là một điểm du lịch nổi tiếng như một trung tâm thể 

thao dưới nước gồm những môn như: Dù bay, jesky, phao chuối, lặn biển, đi bộ dưới biển. 

• 11h30 -> 12h30: Ăn trưa tại nhà hàng trên Con Sẻ Tre 

• 13h30 -> 14h0: Tham quan Vịnh San Hô. Tại đây quý khách có thể tắm hồ bơi, nghỉ ngơi tại 

những ghế du lịch dọc hồ bơi, check-in rất nhiều điểm đẹp. 

• 15h30 - 16h: Trở về đất liền, xe đưa quý khách về lại khách sạn. 

• Tối: Quý khách ăn tối, nghỉ đêm tại khách sạn mặt biển Nha Trang. 

NGÀY 03 : (1/5/2023)  NHA TRANG  –  VINPERLAND                                          (Ăn sáng, trưa, tối)  

• 07h30 : Sau khi ăn sáng, quý khách lên xe đi thăm Vinperland, quý khách cảm nhận cáp treo xuyên 

biển dài nhất Việt Nam 

• 09h00:  Quý khách tham gia vào các trò chơi cảm giác mạnh tại khu KDL Quốc Tế Hòn Ngọc Việt 

– VINPEARL LAND. Quý khách tự do tham gia các trò chơi cảm giác mạnh: tàu lượng cao tốc, đu 

quay dây văng, đu quay cảm giác mạnh, phim 4 chiều, xe điện đụng, khám phá thủy cung, tắm biển 

nhân tạo, tham gia trò chơi tại công viên nước. 

• 12h00: Ăn trưa tại Vinperland theo set, chiều quý khách thăm quan, tự do vui chơi, xem nhạc nước 

theo lịch trình của Vinperland. 

• 15h30 : Quý khách đi cáp treo về đất liền, xe đón đoàn dùng cơm tối và đi thăm quan Thành 

Phố Nha Trang về đêm.sau đó đoàn về khách sạn, nghỉ ngơi. 

NGÀY 04 : (2/5/2023) NHA TRANG  –  ĐÀ LẠT                                            (Ăn sáng, trưa, tối)  - 

140Km 



 

 
 

• Buổi sáng : Quý khách có thể dậy sớm, ngắm bình minh trên biển  hay tắm biển Nha Trang. Quý 

khách ăn sáng tại khách sạn.  

• 07h00 : Hướng dẫn viên sẽ giúp quý khách làm thủ tục trả phòng sau đó đoàn khởi hành đi Đà Lạt. 

• Trưa : Đến Đà Lạt, Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, sau đó về khách sạn, nhận phòng nghỉ ngơi 

• 14h30 :. Đoàn đi  tham quan:   

• KDL Langbiang- check in chụp ảnh tại các điểm chill tại khu du lịch, quý khách có thể tự túc đi xe 

Jeep lên đỉnh Langbiang hoặc tham gia vào các trò chơi tại đỉnh Langbiang (Cty du lịch đã có vé 

vào cổng, xe Jeet và các trò chơi nếu quý khách tham gia mất vé tự túc) 

• 18h30 : Quý khách ăn tối tại Nhà Hàng Buffe Rau thưởng thức các món đặc sản Rau của Đà Lạt, 

quý khách tự do đi dạo khám phá vẻ đẹp về đêm của Hồ Xuân Hương, thưởng thức cafe tại khu 

Hoà Bình rất thú vị...Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 05: (3/5/2023)  ĐÀ LẠT  –  HÀ NỘI  - TIỄN ĐOÀN     (Ăn sáng, trưa) 

• Buổi sáng : Sau khi ăn sáng, quý khách tự do thưởng ngoạn cảnh Hồ Xuân Hương, Vườn hoa 

thành phố 

• Sau đó mua sắm tại Chợ Đà Lạt với đặc sản Đà Lạt, mua Trà Atiso, các loại mứt hoa quả ….(Chi 

phí tự túc) 

• 11h30 : Quý khách ăn trưa và nghỉ ngơi tại nhà hàng, sau đó quý khách làm thủ tục trả phòng khách 

sạn xe đưa quý khách lên sân bay. 

• 14h40 : Quý khách đáp chuyến bay Vietnam airline đi Hà Nội 16h40 về Sân Bay  Hà Nội .  Về đến 

Hà Nội xe đón quý khách về điểm đón ban đầu Kết Thúc chương trình thăm quan Nha Trang – Đà 

Lạt 5 ngày 4 đêm và hẹn gặp lại quý khách trong các chương trình tiếp theo..  

 

GÍA TOUR ÁP DỤNG CHO ĐOÀN 10 KHÁCH TRỞ LÊN 

GIÁ TOUR: 5,550,000 VNĐ/ 1 KHÁCH 

VÉ MÁY BAY TẠI THỜI ĐIỂM: 6,060,000 VNĐ/ 1 KHÁCH 

Chiều đi của Vietjet air (vé không hoàn huỷ được, hành lý xách tay 7kg, không có hành lý ký gửi) 

lúc 7h30 ngày 29/4/2023, (nếu mua thêm hành lý 15kg mất 200k, 20kg mất 220k) 



 

 
 

Chiều về ĐÀ LẠT – HÀ NỘI lúc 14h40 của Vietnam airline (vé hoàn huỷ đổi ngày được, có 7kg 

xách tay và 20kg ký gửi) 

Tổng tour: 11,610,000 vnđ/ 1 người chưa bao gồm VAT 10% 

 

 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

1. Xe ôtô 16 chỗ đời mới  phục vụ theo chương trình ( Xe đón tiễ đầu Hà Nội chỉ có xe không có 

hdv làm thủ tục và xe phục vụ hành trình Nha Trang – Đà Lạt) 

2. Ăn các bữa theo chương trình (200.000*9 bữa chính, 04 bữa sáng buffer tại khách sạn - không 

bao gồm đồ uống  trong bữa ăn và khách sạn); 

3. Khách sạn trung tâm gần biển đầy đủ tiện nghi  tiêu chuẩn 02 – 03 khách người lớn /phòng ( lẻ 

nam , nữ ngủ ghép ) khách sạn 4 sao ở Nha Trang, 3 sao Đà Lạt. 

4. Hướng dẫn viên tận tình, kinh nghiệm phục vụ theo chương trình Nha Trang - Đà Lạt và HDV 

đón tiễn và thàm thủ tục check in cho quý khách đầu Hà Nội. 

5. Bảo hiểm du lịch toàn tuyến, đền bù tối đa 20.000.000 vnđ/người/vụ; 

6. Nước suối trên xe 500 ml/người/ngày. 

7. Vé thắng cảnh các điểm có trong chương trình: 

- Tại Nha Trang : Viện Hải Dương Học , Tháp Bà, các vé thăm quan cửa vào tại đảo, Vinperland 

880k/ 1 người đã bao gồm. 

- Tại Đà Lạt: Vườn Hoa Thành phố, vé vào cửa KDL Langbiang. 

8. Y tế dự phòng + Mũ du lịch + Khăn lạnh. 

KHÔNG BAO GỒM : 

1. Chi tiêu cá nhân, đồ uống nước ngọt, rượu bia,... 

2. Thuế VAT 10% 

3. Tất cả các chi phí phát sinh không có trong chương trình. 

4. Vé máy bay khứ hồi : Hà Nội – Nha Trang, Đà Lạt – Hà Nội và ngược lại 

5. Chưa bao gồm vé tắm bùn 240k/ 1 người 

Ghi chú: 



 

 
 

1. Áp dụng cho các ngày lễ 30/4/2023. 

2. Phụ thu phòng đơn áp dung trong trường hợp khách muốn ở 1 mình 1 phòng trong suốt hành trình 

3. Chính sách tour đối với trẻ em đi kèm 

- Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí ( bố mẹ tự chăm lo cho bé, ăn và vé thắng cảnh nếu có vé máy bay tự 

túc ) 

- Trẻ em 10 tuổi trở lên giá tour tính như người lớn 

4. 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em từ 05 tuổi trở xuống, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em 

thứ 02 trở lên tính ½ xuất.       


