
 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KHÁM PHÁ BIỂN ĐẢO 

NHA TRANG – ĐẢO KHỈ  
VINPEARL LAND – HÒN NGỌC VIỆT – VỊNH NHA PHU 

  Tham Quan Thắng Cảnh – Tắm Biển – Thưởng Thức Đặc Sản Tươi Ngon 

Khởi hành: Tối thứ năm hàng tuần 

Thời gian: 03 ngày 03 đêm (đi, về bằng ô tô) 

 

Nha Trang là thành phố biển sở hữu nhiều bãi tắm tuyệt đẹp, hoang sơ, cát trắng, nắng vàng, sóng 

biển êm, nước biển trong xanh quanh năm, phong cảnh nên thơ, không khí trong lành, có nhiều hòn 

đảo xinh đẹp. Được du khách thập phương lựa chọn và biết đến như thiên đường nghỉ dưỡng, thư 

giãn, tắm biển lý tưởng bậc nhất khu vực Miền Trung. Đến Nha Trang du khách còn trải nghiệm du 

ngoạn cáp treo vượt biển đến Hòn Ngọc Việt, trải nghiệm rất nhiều trò chơi giải trí thú vị trong KDL 

Vinpearl Land Nha Trang, tham quan thủy cung lớn và đẹp nhất Việt Nam 

Ngoài ra, đến với Nha Trang du khách còn thỏa thích du thuyền đến với những hòn đảo xinh đẹp, 

trải nghiệm lặn ngắm san hô, tắm biển, câu cá, câu mực, dã ngoại, hòa mình vào thiên nhiên, khám 

phá biển đảo, cùng thưởng thức nhiều đặc sản tươi ngon khó cưỡng, níu chân du khách thập phương 

 

CÁC ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

1. Địa điểm 1: Văn phòng THEME TRAVEL - Số 201 Hiền Vương (Lúc 21h00) 

2. Địa điểm 2: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 6, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1(Lúc 22h00). 

3. Địa điểm 3: Cây Xăng Ngã Tư Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh (Lúc 22h15). 

4. Địa điểm 4: Ngã tư Thủ Đức, Xa Lộ Hà Nội (Lúc 22h30). 

5. Ngoài ra xe có thể đón quý khách dọc theo quốc lộ 1A đến ngã ba Dầu Dây 

 



 

 

 

 

CÁC CẢNH ĐẸP NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

➢ TRẢI NGHIỆM TÀU DU LỊCH LƯỚT SÓNG, KHÁM PHÁ VỊNH NHA PHU 

➢ THAM QUAN ĐẢO HÒN LAO – KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC LOÀI KHỈ 

➢ TẬN HƯỞNG BẦU KHÔNG KHÍ TRNG LÀNH, NGẮM CẢNH BIỂN ĐẸP QUYẾN RŨ 

➢ THAM QUAN NHÀ THỜ CHÁNH TÒA CỔ KÍNH 

➢ TRẢI NGHIỆM CÁP TREO VƯỢT BIỂN, NGẮM TOÀN CẢNH TP NHA TRANG 

➢ TRẢI NGHIỆM CÁC TRÒ CHƠI CẢM GIÁC MẠNH 

➢ THÁM HIỂM THỦY CUNG, ĐƯỜNG HẦM BÍ HIỂM, LÂU ĐÀI MA QUÁI 

➢ TẮM BIỂN & THƯỞNG THỨC HẢI SẢN TƯƠI NGON  

➢ THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN NEM NƯỚNG NINH HÒA 

➢ CHỤP ẢNH VÀ THAM QUAN VƯỜN NHO NINH THUẬN 
 

 
 



 

 

 

  ĐÊM NGÀY 01:  TP.HCM  –  NHA TRANG                                                     

 

21h00: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn và khởi hành chuyến tham quan Nha 

Trang Biển Đảo. Trên xe du khách tham gia chương trình hoạt náo vui tươi với các trò chơi vui nhộn 

và thú vị như: Trổ tài làm ca sỹ - Đố vui địa danh – Xổ số vui – Đi tìm ẩn số, với những phần quà 

xinh xắn và nghỉ ngơi trên xe. 

Ngày 02: KHÁM PHÁ BIỂN ĐẢO - VỊNH NHA PHU - ĐẢO KHỈ                 (03 bữa)           

06h00: Đoàn đến Nha Trang vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng 

 

08h00 Xe đưa đoàn đến bến tàu Đá Chồng. Qúy khách lên tàu du lịch khám phá Vịnh Nha Phu, 

thỏa thích ngắm nhìn đại dương trong xanh bao la với gió biển lồng lộng cùng nắng vàng bình yên, 

tàu đưa quý khách đến khu du lịch Đảo Hòn Lao ( Đảo Khỉ ), tại đây du khách tham quan các thắng 

cảnh thiên nhiên tươi đẹp trên đảo hoang sơ, hòa mình trong bầu không khí trong lành, vui đùa với 

những đàn khỉ đáng yêu, tham gia nhiều hoạt động thể thao trên biển: tắm biển trong làn nước xanh 

mát, lặn biển ngắm san hô và thư giãn hoặc tham gia các trò chơi tại đây như chèo thuyền Kayak, 

lái môtô nước hoặc thả dù bay ngắm cảnh khu du lịch từ trên cao hay nằm phơi mình trên những 

chiếc ghế dài, thưởng thức ly coffe và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai. Đoàn có thể tự 

do thưởng thức các món ăn hải sản tươi ngon như: ghẹ, mực, cua huỳnh đế, các loại cá biển,... 

(chi phí tự túc) 

11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 



 

 

 

Buổi chiều Trải nghiệm cuộc thi đua chó kỳ thú có một không hai rất thú vị tại Đảo Hòn Lao, khám 

phá vương quốc của loài khỉ, ngắm nhìn chú khỉ Chúa Oai Phong với cái đuôi cong cong theo hình 

dấu hỏi. Tận mắt xem những màn biểu diễn ly kỳ và thú vị của nghệ thuật xiếc khỉ tài ba: Những chú 

khỉ rất thông minh và lém lỉnh, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn xiếc khỉ vô cùng ngộ 

nghĩnh 

 

13h30 Tàu đưa quý khách về đất liền, xe đón quý khách tại Cảng Đá Chồng 

Đoàn về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi 

Buổi chiều đoàn tham quan Làng Yến, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng hang yến, tìm hiểu 

quy trình chim yến làm tổ, quy trình thu hái, tinh chế cho đến các sản phẩm làm từ tổ yến: Yến tổ, 

súp Yến, Trà Yến và điều độc đáo nhất ở đây chính là không gian và cảnh quan bản sắc làng quê 

Việt Nam giữa lòng phố thị.  

18h00 Thưởng thức đặc sản Nem Nướng và Bún thịt nướng Ninh Hòa - Nha Trang 

Buổi tối: Đoàn tự do khám phá thành phố Nha Trang biển về đêm 

Ngày 03: HÒN NGỌC VIỆT - VINPEARL LAND – TẮM BÙN KHOÁNG  (03 bữa) 

07h00 Đoàn dùng điểm tâm sáng, sau đó xe đưa đoàn tham quan: 



 

 

 

Tham quan Chùa Long Sơn có Kim Thân Phật Tổ: Giữa thành phố sôi động, sầm uất, có một 

khoảng không gian yên bình dưới chân núi Trại Thủy, nơi đây có ngôi chùa Long Sơn hàng trăm 

tuổi thiêng liêng. Từ trên cao quý khách có thể nhìn toàn cảnh Thành Phố Nha Trang xinh đẹp 

Tham quan nhà thờ Chánh Tòa: Mang đậm kiểu kiến trúc nhà thờ Gotic. Nét độc đáo của nhà thờ 

chính là bộ chuông đồng được treo trên tháp chuông, do hãng chuông nổi tiếng Bourdon Carillond 

của Pháp chế tạo và cung cấp. Nổi bật nhất của nhà thờ chính là khu Thánh đường. Bước qua cửa 

Tiền Đàn, ta sẽ bắt gặp một không gian mênh mông, khoáng đạt và tràn ngập ánh sáng. Đặc điểm 

nổi bật nhất của kiến trúc Gotic tại nơi đây chính là các vòm cuốn hình múi uốn cong, rộng, hướng 

lên bầu trời. Hoa văn trang trí sử dụng những đoạn thẳng, được bố trí hài hòa, tạo nên vẻ đẹp giản 

dị nhưng đầy trang nghiêm 

 

TRUNG TÂM TẮM BÙN KHOÁNG NÓNG: Du khách ngâm mình trong các bồn bùn khoáng tự 

nhiên, ôn tuyền thủy liệu pháp, massage thủy lực là phương pháp phục hồi sức khỏe bằng những tia 

nước nhỏ bắn mạnh vào những huyệt đạo trên cơ thể con người tạo ra cảm giác khoan khoái và thư 

giãn hoàn toàn. Cùng thỏa thích và bơi lộ trong bể bơi nước khoáng nóng, thư giãn, cân bằng cuộc 

sống, kích thích hệ thần kinh tuần hoàn máu, giảm đau nhức, trị thấp khớp, tẩy da chết, giải độc tố, 

để chữa bệnh và xả Stress sau những ngày lao động mệt nhọc (vé tắm bùn tự túc) 

11h00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 



 

 

 

12h30 Khởi hành đi tham quan Vinpearl Land. Đoàn thưởng ngoạn cáp treo vượt biển vịnh Nha 

Trang dài 3.320m, nối Nha Trang với khu du lịch Hòn Ngọc Việt trên đảo Hòn Tre. Ngắm nhìn 

cảnh và thành phố biển Nha Trang từ trên cao rất thích thú 

 

Đoàn tham quan Thế giới giải trí của Vinpearl Land: 

✓ Tham quan Thủy cung lớn và đẹp nhất Việt Nam: Du khách sẽ đắm mình vào không gian Đại 

Dương xanh thẳm với đường hầm có mái vòm cong dài 99m, cùng vô vàn loài cá sặc sỡ với 

thân hình kỳ quái như loài cá Mặt quỉ, cá Cần câu, cá Lưỡi dao, cá Mao tiên, cá Mập vây trắng; 

cá Mú nghệ kích thước khổng lồ, cá Đuối màng… và hàng trăm loài cá và sinh vật biển kỳ thú 

khác. 

✓ Thỏa thích tắm biển và tham gia các trò chơi tại khu công viên nước. Hố đen vũ trụ, rơi tự 

do, hang rùng rợn, sóng thần, hồ tạo sóng, phao bay - phao vượt dốc, máng trượt thân người, 

✓ Háo hức với những pha biểu diễn cá heo và hải cẩu, nàng tiên cá xinh đẹp xuất hiện tại thủy 

cung Vinpearl Land cũng góp phần đem đến cho du khách một kỳ nghỉ thích thú  

✓ Tham gia tất cả các trò chơi: Siêu thị games, khám phá vũ trụ, trượt tuyết, lướt sóng, đua 

xe, bắn súng… Trò chơi cảm giác mạnh như: Chiếc búa tử thần, cưỡi bò tót, tàu lượn siêu 

tốc, đu quay ngựa gỗ, đu quay voi, đua xe điện đụng, xe trượt núi Vinpearl.  Đặc biệt có 

phòng chiếu phim 4D mới lạ, kết hợp với các vòi phun gió, nước để “Thám hiểm đại dương”, 

các “Đường hầm bí hiểm” hay “Lâu đài ma quái “rất thú vị.  

✓ Xem chương trình biểu diễn Sân khấu ngoài trời với chương trình văn nghệ, ảo thuật đường 

phố 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nha_Trang#Du_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nha_Trang#Du_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nha_Trang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vinpearl_Land
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2n_Tre


 

 

 

19h00 Thưởng thức sân khấu nhạc nước được thiết kế thông minh hiện đại, trang bị bằng hệ thống 

âm thanh, ánh sáng tuyệt hảo, chương trình biểu diễn nghệ thuật lung linh đầy màu sắc – Nơi từng 

diễn ra các sự kiện nổi tiếng lớn: Chung kết hoa hậu Hoa Hoàn Vũ 2008, Hoa hậu báo tiền phong, 

chung kết tiếng hát truyền hình, chương trình duyên dáng Việt Nam,... Sau chương trình nhạc nước 

tại Vinpearl Land, Quý khách lên cáp treo trở về đất liền.  

 

20h00 Đoàn về Nha Trang dùng cơm chiều (Chi phí tự túc) 

Buổi tối: Đoàn tự do khám phá thành phố biển Nha Trang về đêm, hoặc thuê xe đạp đôi hoặc đi 

xe điện ngoạn cảnh theo con đường Trần Phú ven biển đẹp nhất thành phố biển Nha Trang  

Ngày 04: NHA TRANG – NINH THUẬN - TP.HCM                                     (02 bữa) 

06h00: Đoàn ăn sáng và trả phòng khách sạn 

07h00 Đoàn khởi hành về lại Tp.hcm, trên đường đoàn ghé Phan Rang tham quan và chụp hình 

vườn nho Ninh Thuận. Tìm hiểu quy trình trồng nho của người dân địa phương nơi đây, khám phá 

7 loại giống nho, trong đó 4 loại là nho tươi ăn quả, 3 loại dùng làm rượu. Tìm hiểu cách làm rượu 



 

 

 

nho. Điều thú vị, tất cả khách đến tham quan vườn nho đều được ăn nho, uống si rô, rượu 

nho miễn phí… 

 

Đoàn tiếp tục hành trình về Phan Thiết trên đường về nghe thuyết minh về nhà máy điện gió – để 

tạo ra điện năng sạch, tìm hiểu quy trình tạo ra năng lượng điện gió, sau đó quý khách chụp hình 

lưu niệm với những cảnh đẹp lạ mắt và lên xe tiếp tục hành trình 

12h00 Dùng cơm trưa tại Phan Thiết  

Đoàn tiếp tục hành trình về lại TP.HCM. Đoàn tự do mua sắm và thưởng thức Thanh Long ruột 

đỏ, tham quan mua sắm tại các cơ sở sản xuất Nước mắm Nhỉ cá cơm Phan Thiết. Tiếp tục về Tp. 

HCM, xe sẽ dừng chân tại Long Khánh để quý khách nghỉ ngơi và thư giãn. Xe tiếp tục đưa đoàn 

về tới TP.HCM. Kết thúc chương trình tham quan hài lòng và tràn đầy thú vị  

Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại quý khách trong những chương trình du lịch kế tiếp 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi linh hoạt phù hợp với 

tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan  

GIÁ TOUR DÀNH CHO MỘT KHÁCH (ĐVT: VND) 

TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR TRỌN GÓI 



 

 

 

HOTEL 4 SAO 3.490.000 VND 

HOTEL 3 SAO 3.090.000 VND 

HOTEL 2 SAO    2.690.000 VND 

 

 

 

➢ CHƯƠNG TRÌNH TOUR ĐÃ BAO GỒM: 

✓ Vận chuyển: Xe du lịch 16 chỗ đời mới (hoặc xe 30 chỗ, 35 chỗ, tùy theo số lượng thực 

tế) xe đời mới, chất lượng cao, đầy đủ hệ thống điều hòa, âm thanh, đưa đón phục vụ suốt 

tuyến theo chương trình. 

✓ Tiêu chuẩn 3 sao: phòng 2 người/ người, trang bị đầy đủ tiện nghi… 

✓ Tiêu chuẩn Khách sạn 2 sao: phòng 4 người/ người, trang bị đầy đủ tiện nghi… 

-  Nếu ở 2 người: Phụ thu 75.000 vnd/ người/ đêm (phòng 1 giường) 

-  Nếu ở 3 người: Phụ thu 100.000 vnd/ người/ đêm (phòng 2 giường) 

✓ Ăn uống tại các nhà hàng sang trọng: 02 bữa sáng & 02 bữa chính 

-  Ăn sáng: 03 bữa sáng  

-  Ăn chính: 04 bữa chính có đặc sản địa phương, tiêu chuẩn 110.000 vnd/ suất/ bữa 

✓ Quà tặng: Nón THEME TRAVEL, nước suối, khăn lạnh 

✓ Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình 01 lượt/người 

✓ Hướng dẫn viên: thuyết minh, hoạt náo và chăm sóc đoàn suốt chương trình. 

✓ Bảo hiểm: Tai nạn du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/vụ việc/ trường hợp 
 

 

➢ QUÝ KHÁCH TỰ THANH TOÁN: 

✓ Tiền điện thoại, giặt ủi và các loại thức uống trong các bữa ăn chính 

✓ Vé cáp treo Vinpearl Land và vé tắm bùn khoáng 

✓ Thuế VAT 10% (nếu có nhu cầu) 

➢ QUY ĐỊNH GIÁ VÉ TRẺ EM 

✓ Trẻ em dưới 5 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan 

(nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé 

tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

✓ Từ 05 -10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung 

với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 trở lên 

phải mua suất người lớn. 

✓ Trẻ em 10 tuổi trở lên: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 



 

 

 

➢ Lưu ý đón khách: Nơi đón đoàn thường rất đông người tập trung, đây là cơ hội cho kẻ gian 

giật đồ. Do vậy, quý khách hết sức lưu ý và cẩn thận các túi xách và đồ quý giá của cá nhân 

mình để trách sự đáng tiếc xảy ra. 

➢ Ăn uống: 
✓ Bàn ăn 10 người /bàn. Quý khách nên dùng bữa khi bàn mình đủ số lượng người.  

✓ Quý khách nên vào bàn ngồi trước cho đủ chỗ rồi sau đó hãy vệ sinh cá nhân để tránh trường 

hợp không biết được vị trí ngồi của xe mình. 
 

➢ Lên – Xuống xe: 

✓ Quý khách đi đúng xe, về đúng xe, ngồi đúng chỗ đã ngồi ban đầu trong suốt chuyến hành 

trình để tiện kiểm soát khi xuống tham quan và lên xe di chuyển. 

✓ Lưu ý những điều hướng dẫn viên thông báo để không phải mất những khoản phí đáng tiếc 

(Lưu lại số điện thoại Hướng dẫn viên hoặc trưởng xe để liên hệ khi cần) 

➢ Lưu trú phòng khách sạn: 

✓ Khi đi du lịch quý khách nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, Hành lý gọn gàng. 

✓ Khi ra khỏi phòng vui lòng khóa cửa phòng cẩn thận và gửi lại chìa khóa tại lễ tân để người 

ở chung có thể vô phòng lúc cần thiết. 

✓ Lưu ý tự gìn giữ các vật trong phòng: như khăn, dép, nếu mất khách sạn họ sẽ phạt với giá 

rất cao 

➢ Một số lưu ý khác: 

✓ Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

✓ Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

✓ Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc 

hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành 

✓ Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang 

theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

✓ Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

✓ Khi đăng ký, vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên, năm sinh, CMND, ngày cấp, nơi cấp. 

✓ Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc 

mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

✓ Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch, vì lí do an toàn cho 

khách. 

✓ Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

➢ Quy định hủy tour:  

✓ Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật 

✓ Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 



 

 

 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 
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