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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 

 
THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO (VIP) 

 (Thời gian: 01 ngày) 
(Code: NT3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“ Ai đã từng đến với Nha Trang, chắc chắn sẽ đều bị thu hút bởi vẻ đẹp tinh khôi của biển và càng hấp 
dẫn hơn khi nó được tô điểm với nhiều nét chấm phá từ những hòn đảo xa xa ẩn hiện cùng những rạn 
san hô rực rỡ dưới lòng đại dương xanh biếc. Hãy HTS International Travel trải nghiệm một ngày thật lí 
thú để khám phá những hòn đảo của một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới này”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

08h30  Xe và HTS International Travel đón đoàn tại khách sạn xuống cảng Cầu Đá  

08h50 Đoàn khởi hành đi Hòn Mun bằng ca nô  

09h20 Đến Hòn Mun, đoàn khám phá thế giới sinh vật biển phong phú với hàng trăm loài cá và những rạn san hô 
rực rỡ tại đây bằng thiết bị Snorkeling (kính lặn và ống thở). 

11h00 Tàu đưa đoàn về Hòn Một, đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng nổi và sau đó tham gia chương trình “Floating 
bar” – các tiết mục văn nghệ thú vị do các nghệ sĩ là các thuyền viên trên tàu biểu diễn 

13h30 Tàu đưa khách đến đảo Hòn Tằm. 
ü Đắm mình giữa biển xanh với làn nước trong vắt và bãi cát trắng mịn dài 1km. 
ü Các tiện ích bãi biển: Dù, ghế tắm nắng, nệm, khăn tắm được cung cấp. 
ü Sử dụng hồ bơi rộng 2,400 m2 với phao bơi có sẵn. 
ü Thể thao nước như Chèo thuyền thúng, thuyền Kayak. 
ü Bóng đá và bóng chuyền bãi biển. 
ü Thỏa sức với các trò chơi Floating Park, Nerf Gun (20 phút). 

* Dịch vụ trọn gói 
* Tổ chức đoàn riêng 
* Vận chuyển bằng tàu riêng 
* Dịch vụ chất lượng cao 
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ü Sử dụng câu lạc bộ trẻ em với các trò chơi sáng tạo & an toàn cho trẻ, có cô bảo mẫu trông trẻ. 
ü Tham quan khu làng nghề truyền thống Việt Nam: Làm gốm, Nấu rượu, Dệt thổ cẩm, Đan nón lá 

của các nghệ nhân lành nghề. 
15h30 Đoàn khởi hành về lại cảng Cầu Đá 
16h00 Về đến cảng Cầu Đá, xe đưa đoàn về lại thành phố Nha Trang – kết thúc chương trình 

 
BẢNG GIÁ TOUR 

Nhóm khách Nhóm 13  khách trở lên 

Giá trọn gói 890.000 đ/khách 
 
Bao gồm: 

ü Hướng dẫn viên 
ü Tàu du lịch  riêng 
ü Vé tham quan: Hòn Mun, Hòn Tằm 
ü Các trò chơi trong khu giải trí Hòn Tằm 
ü Dụng cụ Snorkling 
ü Bữa trưa theo chương trình: Menu 150.000 đ/khách 
ü Xe đưa đón theo đoàn 
ü Nước khoáng 
ü Phao bơi 

 
Không bao gồm: 

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


