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HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
Add1: Villa Lapaloma – 01 Hòn Chồng – NHA TRANG 

Add 2: 274/52 đường 20/10, NHA TRANG 
Hotline: 0918.97.79.68 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH: 
BUÔN MÊ THUỘT – NHA TRANG 

 
 
HTS International Travel hân hạnh giới thiệu chương trình tham quan Tây Nguyên “Lên rừng xuống 
biển” đặc sắc.  Chương trình 04 ngày 03 đêm kết nối giữa hai trung tâm du lịch Buôn Ma Thuột và 

Nha Trang. Chương trình chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm rất thú vị về những 
giá trị văn hoá, cảnh đẹp của đất, người Tây Nguyên và vẻ đẹp bất tận của biển đảo Nha Trang. 
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NGÀY 01:  TP.HCM/ HÀ NỘI – BUÔN MÊ THUỘT 
    
09h45 Xe và HDV HTS International Travel tại Tây Nguyên đón đoàn tại Sân Bay Buôn Mê Thuột đưa về trung 

tâm Thành Phố 
10h15 Đoàn tham quan Bảo Tàng Tây Nguyên: nơi lưu giữ các hiện vật, hình ảnh và văn hóa của các dân tộc 

Tây Nguyên 
11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 
12h30 Xe đưa đoàn về nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi 
14h00 Đoàn khởi hành đi Buôn Đôn 
15h00 Đoàn đến Buôn Đôn: Quý khách nghe thuyết minh:  

       - Cách săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. 
       - Phong tục tập quán của người dân tộc sinh sống tại Buôn Đôn. 
Thăm kiến trúc Nhà Mồ – Thăm mộ Vua voi Khunjonop – Cầu treo Serepok - Nhà Cổ Trăm Năm 

17h30 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng  
18h30 Chương trình Giao Lưu Cồng Chiêng –  quý khách sẽ hòa mình vào đêm hội giao lưu Cồng Chiêng Tây 

Nguyên (được tổ chức ngay tại không gian của KDL Buôn Đôn) – một di sản văn hóa phi vật thể của nhân 
loại được UNESSCO công nhận – là niềm tự hào của đồng bào Tây Nguyên và người Việt Nam nói 
chung. Quý khách sẽ được hòa mình cùng những lời ca điệu múa của các chàng trai cô gái Tây Nguyên 
trong ánh lửa trại bập bùng và men say nồng ấm của những ché rượu cần 

20h00 Đoàn trở về khách sạn, nghỉ ngơi, tự do tham quan TP Buôn Mê Thuột về đêm 
 
 
NGÀY 02:  BUÔN MÊ THUỘT – NHA TRANG 
 
 

06h30 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ trục trả phòng  
07h30 Đoàn khởi hành tham quan chùa Sắc Tứ Khải Đoan – ngôi chùa lớn và đẹp nhất Thàng Phố 
08h30 Đoàn tiếp tục hành trình tham quan thác D’ray Sap – con thác thiên nhiên hung vĩ, biểu tương cho sức 

sống mãnh liệt của con người Tây Nguyên 
10h30 Đoàn quay trở về trung tâm Thành Phố 
11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 
12h30 Đoàn khởi hành đi Nha Trang – thành phố với biển xanh cát trắng thơ mộng 
18h00 Đoàn dùng cơm tối tai nhà hàng 
19h00 Xe đưa đoàn về nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi, tự do dạo phố về đêm 
 
 
NGÀY 03: NHA TRANG  
 
 

07h00 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn   
08h00 Đoàn khởi hành tham quan thành phố Nha Trang: 

_Chùa Long sơn: ngôi chùa lớn và đẹp nhất của TP nha trang 
_ Tháp Bà Ponagar: khu quần thể các tháp chăm được xây dựng từ thế kỷ VII đến thế kỷ XII 
_ Nhà Thờ Núi: trung tâm thiên chúa giáo lớn nhất thành phố 

09h30 Đoàn khởi hành đến KDL I-resort: tại đây quý khách sẽ được ngâm mình trong làn nước khoáng 
nóng ấm, để quên đi những mệt mỏi của cuộc sống thường ngày (chi phí tắm bùn tự túc) 

11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng KDL I-resort  
12h30 Xe đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi 
13h30 Xe tiếp tục đưa đoàn đến với KDL Vinpearl Land: quý khách ngồi cáp treo vượt biển dài nhất thế 

giới để đến với khu phức hợp vui chơi giải trí tại đây: tham gia các trờ chơi cảm giác mạnh, tro 
chơi trong nhà, ngoài trời, xem phim 4D, thủy cung dưới long đại dương, khu công viên nước,  
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17h00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng KDL Vinpearl Land 
18h00 Đoàn tham gia chương trình sân khấu nhạc nước hoành tráng và hiện đại được thể hiện dưới ánh 

đèn Lazer điêu luyện 
19h30 Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi tự do 

 
 
 
NGÀY 04: NHA TRANG – TP.HCM/ HÀ NỘI 
 
 

07h00 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng 
08h00 Xe và HDV HTS International Travel đưa đoàn ra SB Cam Ranh làm thủ tục chuyến bay đi 

TP.HCM/ Hà Nội. Kết thúc chương trình. 
 

CHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI 
 
 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ   

 
 (Giá áp dụng cho đoàn từ 15  khách trở lên) 

 
Giá tour trọn gói bao gồm:   
 

Ø Chi phí khách sạn : Tiêu chuẩn 4* (Ks Sài Gòn  - Ban Mê và Galina Nha Trang): 02 khách /phòng (lẻ 
khách ghép 3) 

Ø Vé máy bay khứ hồi Vietnam Airline  
Ø Xe máy lạnh, đời mới phục vụ theo chương trình và xe đón tiễn sân bay  

 
Ø Chi phí ăn: 

• 03 bữa sáng: Buffet tại khách sạn 
• 06 bữa chính: 150.000 đ/khách/bữa 

 
Ø Chi phí nón,khăn, nước suối – 08 chai + khăn /khách/tour.  
Ø Chi phí tham quan theo chương trình. 
Ø Hướng dẫn viên tiếng Việt hướng dẫn theo chương trình  
Ø Thuế VAT. 

 
KHÔNG BAO GỒM: 
 

Ø Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi. 
Ø Chi phí các trò chơi trong KDL 
Ø Chi phí tham quan ngoài chương trình 
Ø Chi phí ngủ phòng đơn. 
Ø Tiền bồi dưỡng nhân viên phục vụ. 

 
Giá vé trẻ em: 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI Vui Lòng Liên Hệ 
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• Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: bằng vé nguời lớn. 
• Trẻ em từ 0- 5 tuổi: miễn phí 
• Trẻ em từ 06 -11 tuổi: tính 50 % phí người (ngủ chung phòng với cha mẹ) 

 
 
 

HTS International Travel là thương hiệu du lịch uy tín và chuyên nghiệp là thành viên trực thuộc HTS 
International – công ty du lịch, thương mại đa quốc gia có trụ sở tại Úc. 
 
HTS International Travel là sự kết hợp của tập thể có kinh nghiệm lâu năm làm việc trong môi trường năng 
động hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam và đội ngũ trẻ trung, hiện đại, nhiệt huyết bên cạnh sự văn minh, 
chuẩn mực và chuyên nghiệp của các chuyên gia Úc nơi có nền du lịch đẳng cấp và có lịch sử phát triển lâu 
đời. HTS International Travel đề cao sự trải nghiệm hơn là du lịch thuần túy, nơi khách hàng là chủ nhân 
đích thực của mỗi chuyến đi để cảm nhận được tốt nhất những giá trị mà du lịch mang lại, đó là sự thoải 
mái, thư giãn, kết nối, tránh xa những áp lực thường ngày…  
 
Hãy tận hưởng chuyến đi tuyệt vời của chính bạn và phần còn lại hãy để HTS International Travel được chăm 
lo như lời khẳng định từ Slogan của chúng tôi là “Your Amazing Trip”.  

Xem thêm thông tin tại: www.htsinternationaltravel.com 

 
 


