
 

 

Cùng nhau trải nghiệm – nghĩ dưỡng tại phố biển Nha Trang xinh đẹp 

Nha Trang - Diamond bay - Cano Cao Tốc – Hòn 

Miễu – Bãi Tranh - Vịnh San Hô - Hòn Chồng 

 

 

 

HOTLINE: 0915 644 811 Tel: (0274) 3585488 

PKD: 0359 611 569 Mr Trường PKD: 0919 034 917 – 0974 180 400 Mr Xuân 

Điểm đón khách/ khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần 

01: Eco Lake Mỹ Phước 3 

02: Ngã 4 Sở Sao 

03: BigC Thủ Dầu Một 

04: Becamex Gò Đậu … Theo Tuyến Tour 

 

QUÉT MÃ QA ZALO – QUAN 

TÂM - NHẮN TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ 

VẤN CHI TIẾT HƠN VỀ LỊCH 

TOUR & ĐẶT TOUR 

 

Khởi hành: 20:00 Thứ 5 hàng tuần 

 

 

ĐÊM 1: BÌNH DƯƠNG – DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG – NHA TRANG ( nghỉ ngơi ) 

 

20:00 

Gala Tour đón khách, hành trình về miền duyên hải nam trung bộ, qua Bình Thuận với cánh 

đồng đặc sản Thanh Long rực rỡ ánh đèn trong đêm, qua Cà Ná nơi  đường bộ, đường biển, 

đường sắt gần nhau nhất tại Việt Nam ( khoảng 5m). 

NGÀY 1: DIAMOND BAY RESORT  – HÒN CHỒNG – LONG SƠN TỰ ( ăn sáng, trưa, chiều ) 

Thời Gian: 3 ngày 3 đêm 

Phương Tiện: Xe du lịch - Ks 4* 

 

Kính gửi: GROUP GIA ĐÌNH 

Người gửi: Phòng kinh doanh | Gala Tour 



 

 

 

 

Sáng 

Dùng bữa sáng tại Cam Ranh với đặc sản bún chả cá, ghé Diamond bay resort 5 sao nơi từng 

đăng cai cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ tại Việt Nam, ghé bãi biển Nhủ Tiên nằm gọn giữa 2 

ngọn núi, với bãi cát trắng mịn, tắm biển check in view đẹp, chiếc võng, xích đu dễ thương 

Trưa Về Nha Trang dùng bữa trưa, nhận phòng khách sạn 4 sao nghỉ ngơi. 

15:15 Viếng Long Sơn Tự nằm trên đồi Trại Thủy thắp hương cầu an cho gia đình nhiều may mắn. 

Tham quan danh thắng Hòn Chồng nghe kể về sự tích ly kỳ với dấu bàn tay in trên tảng đá, 

xem show diễn các loại nhạc cụ truyền thống như đàn Thập Lục, đàn Đá, đàn Bầu… 

18:00 Dùng bữa tối. Tối tự do khám phá Nha Trang về đêm. 

NGÀY 2: CANO CAO TỐC – BÃI TRANH – VỊNH SAN HÔ ( ăn sáng, trưa, chiều ) 

 

Sáng 
Dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, đoàn di chuyển đến cảng Vĩnh Trường, đi Cano cảm giác 

mạnh đến Bãi Tranh thuộc Hòn Miễu check in bãi cát trắng, bãi sỏi, tắm biển nước trong 

xanh. Có thể tham gia trò chơi dù lượng, mô tô nước, đi bộ dưới biển ( tự túc phí ). 

Trưa Cano di chuyển về khu vực Vịnh San Hô ngắm làng bè nuôi cá, check in cầu tàu, dùng bữa 

trưa, về đất liền nghỉ ngơi. Dư thời gian có thể tham quan mua sắm tại làng yến Mai Sinh đặc 

trưng của Khánh Hòa 

Tối Dùng đặc sản nem nướng Ninh Hòa, bún thịt nướng, nem chua.... Tự do dạo biển Nha Trang 

về đêm, quãng trường 2/4 nhộn nhịp. 

NGÀY 3: NHA TRANG – VƯỜN NHO -  BÌNH DƯƠNG ( ăn sáng, trưa ) 

Sáng 

 
Dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng, xe đưa quý khách về lại Ninh chữ ghé tham quan 

Vườn Nho, mua đặc sản Nho, Tỏi về làm quà. 

Trưa Dùng cơm trưa, theo cung đường ven biển Phan Rí tuyệt đẹp về ghé Phan Thiết mua đặc sản 

nước mắm. Về ghé trạm dừng Bò Sữa Long Thành 

Tối Về đến Bình Dương, Gala Tour tạm chia tay quý khách, hẹn gặp lại trong hành trình gần nhất. 

 

*****GIÁ TOUR TRỌN GÓI***** 

Vận chuyển Giá Tour Lưu Trú Số lượng khách Trẻ em 

Xe 29 chổ mới 2,750,000 Ks 4 sao 20 khách lớn trở lên  

 

Chi tiết xin liên hệ: PKD - Trương Xuân - Tel: 0919 034917 – 0974 180400 



 

 

DỊCH VỤ ĐÃ BAO GỒM 

Phương Tiện:  Xe du lịch mới 29 chổ mới, rộng, tiện nghi, tài xế kinh nghiệm, được Gala Tour quản lý. 

Lưu Trú: Tiêu chuẩn khách sạn 4 sao 02 - 03 khách/ phòng, trung tâm, tiện nghi. 

Ăn uống: 03 bữa sáng  ( 02 bữa buffet tại khách sạn & 01 bữa phần ăn + nước ). 03 bữa trưa: ( 03 bữa 

cơm phần 7 món, cơm, tráng miệng, trà đá ). 02 bữa chiều ( 01 bữa đặc sản nem nướng, nem chua + bún 

thịt nướng, 01 bữa cơm phần 7 món, tráng miệng ). 

Vé Tham Quan: Vé cổng các điểm đến thắng cảnh đã bao gồm trong chương trình. 

Cano cao tốc khứ hồi… 

Bảo Hiểm: Bảo hiểm du lịch tối đa 60,000,000đ/ khách/ trường hợp. 

Quà Tặng: Nước suối/ khăn lạnh 02 suất/ khách/ ngày. Nón Gala Tour chất lượng. Dịch vụ y tế thông 

thường. 

DỊCH VỤ CHƯA BAO GỒM 

Chi phí cá nhân: Phí phát sinh ngoài chương trình. Phí uống nước, café, tắm nước ngọt. 

Phí giặt ủi, khuân vác hành lý & phục vụ. Tip cho hướng dẫn & Tài xế ( không bắt buộc ). 

Thuế VAT: 10% nếu khách yêu cầu xuất hóa đơn. 

VÉ TRẺ EM 

Trẻ từ 5 tuổi trở xuống: Không thu phí dịch vụ, gia đình tự lo cho bé ăn ngủ chung. Thanh toán phí 

phát sinh dịch vụ tính theo chiều cao. 02 người lớn chỉ được kèm 1 bé, bé thứ 2 mua vé như trẻ từ 6-10 

tuổi. 

Trẻ từ 6-10 tuổi: Mua 60% giá vé, bé ngủ chung với bố mẹ ( không có suất ngủ riêng, không gộp 2 vé 

thành 1 suất ngủ ) Vé gồm ghế ngồi, ăn uống, tham quan. 2 người ( cặp vợ chồng ) cùng gia đình được 

kèm 1 bé, bé thứ 2 mua vé như người lớn. ( trường hợp khách sạn bắt phụ thu chi phí phòng với trẻ, 

khách vui lòng thanh toán ). 

Trẻ từ 11 tuổi trở lên:  Mua vé người lớn. 

LƯU Ý 

Lịch trình trên có thể thay đổi thứ tự điểm tham quan và các bữa ăn để phù hợp với thực tế chuyến đi 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ như trong lịch trình hoặc nhiều hơn và có thông báo với khách. 

 

 

 

 

 

MENU THAM KHẢO hoặc TƯƠNG DƯƠNG 

Tôm sú nướng 

Nghêu hấp sả 

Mực xào dưa cải  

Đậu sốt cà chua 

Cá chiên mắm xoài bầm 

Thịt kho nước dừa 

Rau muống xào 

Lẩu hải sản hoặc lẩu chua cá. Tráng miệng : Trái cây 

 

1. Tôm hấp   

2. Bạch tuộc sốt sa tế 

3. Gà chiên mắm nhĩ 

4. Thịt nướng, rau sống 

5. Hải sản chiên xù, khoai tây chiên 

6. Salad sốt trứng 

7. Lẩu chua cá biển. Cơm trắng, tráng miệng, trà đá 

 


