
 

 

Chương trình tham quan 

NHA TRANG 
 KHU DU LỊCH VINPEARL LAND 

 KHU DU LỊCH HÒN LAO – ĐẢO KHỈ  

 
 

  

 

 

 

NGÀY 1 :  SÀI GÒN – NHA TRANG (450 Km)  

 Buổi sáng, Khởi hành từ Cung Văn Hóa Lao Động TP.Hồ Chí Minh,  đến Phan Thiết Qúy 

khách ngắm các thắng cảnh bãi đá Ông Địa, rặng dừa Hàm Tiến, bến thuyền Mũi 

Né…Tiếp tục hành trình đoàn dừng chân bãi biển Cà Ná,  nơi có phong cảnh núi kề bên 

biển, đẹp nổi tiếng của miền Trung. 

 Buổi chiều, Đoàn vào Nha Trang theo con đường mới ven biển Sông Lô – Hòn Rớ, qua 

Đèo Cù Hin ngắm cảnh biển chiều trên Vịnh Nha Trang. Quý khách nhận phòng nghỉ 

ngơi. 

 Buổi tối,  Quý khách dạo  phố đêm. 

(Ăn sáng, trưa, chiều ) 

NGÀY 2 : NHA TRANG – CÁC THẮNG CẢNH                                                                                                                               

 Buổi sáng, Đoàn tham quan và tắm biển Dốc Lết , với bờ cát dài thoai thoải  và nước 

biển trong xanh,  sẽ mang đến cảm giác thoải mái và sảng khoái cho Quý khách. 

 Buổi chiều: Đoàn tiếp tục tham quan Trung tâm bùn khoáng nóngTháp Bà, tại đây 

Quý khách có thể lựa chon dịch vụ tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời nhất với 

những bồn tắm bùn khoáng dành riêng cho cặp đôi hoặc bồn tập thê, tắm hồ bơi khoáng 

nóng, thác nước, thư giãn với hồ thủy lực Jacuzzi sẽ góp phần giúp du khách giải tỏa những 

 Thời gian     : 04 ngày 03 đêm. 

 Khởi hành   : Thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. 

 Phương tiện: Đi về bằng xe. 



 

 

căng thẳng và mệt mỏi. đoàn tham quan Tháp Bà Ponagar , công trình nổi bật và linh thiêng 

của Người Chăm tọa lạc trên ngọn đổi cao nhìn toàn cảnh Thành Phố. 

 Buổi tối, Tự do dạo phố biển về đêm.  

                                                                                                         ( Ăn sáng, trưa, chiều )                                    

NGÀY 3 :  NHA TRANG – CÁC THẮNG CẢNH 

 Buổi sáng: Đoàn đi tham quan Trung tâm ngọc trai Long Beach Pearl Nha Trang, là 

một trong hai Trung tâm ngọc trai lớn nhất khu vực miền trung do tập đoàn Long Beach 

Pearl đầu tư. Giới thiệu về qui trình nuôi cấy – khai thác – chế tác ngọc trai, được khu trưng 

bày với hơn 3.000 mẫu ngọc trai thiết kế tinh tế - đẹp mắt và sang trọng. Tham quan Nhà 

yến Nha Trang: với mô hình nhà mẫu nuôi yến và các sản phẩm được làm từ yến. 

Sau đó Quý khách sẽ chọn lựa 1 trong 3 chương trình :    

+ Lựa chọn 1: Đến với khu du lịch 5 sao Vinpearl Land. giá vé : : 880.000/ 1 khách (Vé 

không bao gồm ăn trưa) Bao gồm các dịch vụ vui chơi giải trí  như: 

 Đi cáp treo qua biển dài 3km. 

 Chơi các trò chơi cảm giác mạnh. Xem phim 4D và nhiều game trong nhà hấp dẫn 

khác. 

 Xem nhạc nước, Xiếc cá heo. Thưởng ngoạn thủy cung đẹp và lớn nhất Việt Nam. 

 Xem Carnival show. Tắm biển và tắm hồ bơi lớn nhất Đông Nam Á.  

 Tham quan vườn Quý Vương có 1-0-2 tại Thành Phố biển. 

 Công viên nước ngọt trên bãi biển đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam 

 ( Tham quan tự do cả ngày và tự túc về lại khách sạn ) 

+ Lựa chọn 2: Tham quan  Đầm Nha Phu – Đảo Khỉ giá vé: 240.000/ 1 khách ( bao gồm 

vé tham quan đảo , tàu , ghế , dù , tắm nước ngọt và dùng cơm trưa ) Tàu đưa đoàn tham 

quan Khu du lịch Hòn Lao – Đảo Khỉ, Quý khách tắm biển và tham quan các chương 

trình: 

  Chương trình xiếc thú: Khỉ, Chó... Quý khách xem và tham gia đặt cược chương 

trình đua Chó nài Khỉ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. 

 Các công trình nghệ thuật : Vườn Mỹ Nhân Ngư, vườn tượng 12 con Giáp, Tây Du 

Ký, Hoa Quả Sơn... đặc biệt là các phối cảnh vườn hoa, muôn thú quanh đảo được nghệ 

nhân nơi đây sáng tác nên bằng các loại phế liệu bỏ đi. 

 Buổi chiều: Đoàn trở về  khách sạn, quý khách tự do dạo phố. 

+ Lựa chọn 3: Tham quan Đảo yến. Giá vé: 460.000/ 1 khách (bao gồm vé tham quan 

đảo yến , tàu vận chuyển và dùng cơm trưa) Tàu đưa đoàn tham quan Hòn Sam – Đảo Yến  

  Ngắm cảnh và thưởng ngoạn các đảo nơi chim yến làm tổ . 

 Ngắm san hô với tàu đáy kính.   ( tham quan tự do cả ngày và tự túc về lại khách sạn) 



 

 

(Tour tham quan đảo chỉ thực hiện từ Tháng 3 đến Tháng 9 và  phải đặt trước ít nhất 01 

ngày. Tour khởi hành lúc 7h 30 sáng và thực hiện tùy theo số lượng khách ) 

 Buổi chiều: Đoàn trở về  khách sạn, quý khách tự do dạo phố.                ( Ăn sáng) 

 

NGÀY 4 :  NHA TRANG – SÀI GÒN (450 Km)  

 Buổi sáng, Quý khách trả phòng, khởi hành rời Nha Trang về TP.Hồ Chí Minh.  

 Buổi chiều, Về đến Sài Gòn, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý Khách.  

(Ăn sáng, trưa) 

                            

                            

 

BẢNG GIÁ DÀNH CHO 1 KHÁCH 

 

HẠNG VÉ GIÁ VÉ 
PHỤ THU  
Phòng Đơn 

Khách sạn 03 sao  3.398.000 vnđ 1.350.000 vnđ 

Khách sạn 04 sao 3.998.000 vnđ 1.890.000 vnđ 

GIÁ VÉ BAO GỒM: 

-  Xe đời mới đưa đón khách đi theo chương trình trong tour. 

-  Khách sạn (1 phòng/2, 3 khách) 

- Khách sạn 3 sao           :  NHỊ PHI, VIỄN ĐÔNG, HAPPYLIGHT, CENTRAL, 

EDELE.          

- Khách sạn 4 sao   :  NHA TRANG PALACE, GREEN WORLD, STARCITY, 

ROSAKA. 

 (Hoặc các khách sạn tương đương) 

-  Ăn uống theo chương trình, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.  

-  Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ đoàn suốt tuyến. 

-  Vé vào cửa các thắng cảnh. Chi phí tắm biển tại Dốc Lết (ghế, dù, tắm nước ngọt). 

-  Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 2 chai/ ngày). 

-  Quà tặng, xổ số vui có thưởng. 

-  Bảo hiểm du lịch theo luật bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 60.000.000vnđ/trường 

hợp. 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM: 

-  Ăn trưa, chiều ngày thứ 3  

- Vé tham quan Vinpearl land, Đảo khỉ, Đảo yến, Vé tắm khoáng, bùn Tháp Bà.  

    * Chương trình có thể thay đổi hoặc sắp xếp lại nhưg vẫn đầy đủ nội dung trên. 

 



 

 

-  Các chi phí cá nhân khác.  

GIÁ VÉ TRẺ EM:  

-  Quý khách  từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

-  Trẻ em từ 06 đến 10 tuổi mua 1/2 vé. 

-  Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn 

chỉ được kèm 01 trẻ em, từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. (Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 

01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình). 
 


