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HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
Văn phòng 01: Số 274/52 đường 23/10, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa 

Văn phòng 02: Lapaloma Villa, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, KH 
www.htsinternationaltravel.com 

Hotline: 0918 97 79 68 
 
 

NHA TRANG City Tour – VINPEARL	
(Thời gian: 01 ngày) 

 
“Nha Trang –  một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới, từ lâu đã được khách thập phương ưu ái gọi với cái 
tên “Hòn ngọc của biển Đông”. Thiên nhiên không những đã hào phóng ban tặng cho nơi đây những 
cảnh vật nên thơ, hùng vĩ từ lâu đã trở thành thương hiệu của Nha Trang mà con người ở đây cũng thật 
hiền lành và mến khách. Hãy cùng trải nghiệm với chúng tôi một ngày tại thành phố xinh đẹp này cùng 
HTS International Travel.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08h30  Xe cùng HDV HTS International Travel đón đoàn tại khách sạn 

09h00 Đoàn tham quan chùa Long Sơn – ngôi chùa có pho tượng Kim Thân Phật Tổ nổi tiếng, được sách 
kỷ lục Guiness Việt Nam ghi nhận là "tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam" 

10h00 Đoàn tham quan nhà thờ Núi – hay còn gọi là nhà thờ Đá – một nhà thờ công giáo với kiến trúc độc 
đáo (được xây bằng đá) nằm ngay trung tâm thành phố Nha Trang xinh đẹp. 

10h45 Đoàn tiếp tục tham quan tháp bà Ponagar – một quần thể tháp Chăm rất đẹp được xây dựng từ thế 
kỷ thứ 9. Đây không chỉ là điểm tham quan hấp dẫn du khách mà còn là ngôi đền rất linh thiêng của 
người dân Nha Trang, Khánh Hòa. 

11h45 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 

13h00 Xe đưa đoàn đến khu du lịch Vinpearl land: tại đây du khách sẽ đươc chiêm ngưỡng và di chuyển 
trên  hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới nối từ đất liền đến khu vui chơi. Quý khách sẽ 
được trải nghiệm những chương trình trò chơi hiện đại, thú vị và hấp dẫn: từ các khu trò chơi trong 
nhà và ngoài trời, khu xem phim 3D, 4D, khu thủy cung, khu công viên nước… và đặc biệt là 
chương trình nhạc nước đầy sống động và hấp dẫn dưới ánh đèn sân khấu laser hoành tráng tại khu 
du lịch 

19h30 Xe đưa đoàn về lại khách sạn – kết thúc chương trình 
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BẢNG GIÁ TOUR 
Nhóm 02 -03  khách Nhóm 04 -06 khách Nhóm 07  khách trở lên 

1.550.000vnđ/khách 1.350.000 vnđ/khách 1.150.000 vnđ/khách 
 
Bao gồm: 
 

• Vận chuyển: xe chất lượng cao 
• Ăn uống:    01 bữa trưa tại nhà hàng 
• Tham quan: Theo chương trình 
• HDV tiếng Việt phục theo chương trình 
• Nước suối, khăn lạnh 
• Bảo hiểm du lịch  

 
Không bao gồm: 

ü Chi phí cá nhân 
ü Các chi phí khác không được nêu trong chương trình 


