
 

 

HTS INTERNATIONAL TRAVEL – YOUR AMAZING TRIP 
 
 

 

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 
 
 
 

 
 
“ 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 cùng 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 HDV HTS International Travel  đón đoàn tại khách sạn xuống cảng Cầu Đá  

09h00 Đoàn khởi hành đi Hòn Mun 
09h45 Đến Hòn Mun. Quý khách sẽ được tham quan, bơi lặn trực tiếp hoặc qua tàu đáy kính ngắm 

nhìn những mảng san hô và các loài sinh vật biển quý hiếm (chi phí tự túc) 

12h00 Thuyền tới Hòn Một, đoàn dùng cơm trưa  
13h00 Đoàn tham gia chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” vui nhộn và cùng thưởng thức các 

loại cocktail thú vị từ “floating bar” – bar nổi. 
14h00 Đoàn khởi hành đến khu du lịch Bãi Tranh. Tại đây có ghế lều, quý khách nghỉ ngơi, thư 

giãn, tắm biển dưới làn nước trong xanh; thử sức với các trò chơi thể thao trên biển: cano kéo, 
dù bay….( chi phí tự túc) 

16h00 Đoàn tham quan Thủy Cung Trí Nguyên – Quý khách tham quan ngắm nhìn sinh vật biển 
trong lòng thủy cung để khám phá sự đa dạng của hằng trăm loài cá . 

17h00 Về đến cảng Cầu Đá, xe đưa đoàn về lại – kết thúc chương trình tour. 

 
GIÁ TOUR: 200.000 đồng/khách 

Bao gồm: 
ü Hướng dẫn viên 

 Tour ghép đoàn 
      Thời gian: 01 ngày 
            Code: NT2 
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ü Tàu vận chuyển 
ü Cơm trưa theo chương trình 
ü Trái cây 
ü Rượu 
ü Nước khoáng 
ü Phao bơi, kính lặn + ống thở. 

 
Không bao gồm: 

ü Vé vào cổng: 
 +  Hòn Mun: 40.000 đồng/khách 
 +  Khu Du Lịch Bãi Tranh: 30.000 đồng/khách 
 +  Hồ Cá Trí Nguyên: 70.000 đồng/khách 

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


