
 
 

CÔNG TY TNHH HTS INTERNATIONAL – HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
VĂN PHÒNG 01: Villa Lapaloma, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hòa 

VĂN PHÒNG 02 : 274/52 đường 23/10, TP Nha Trang, Khánh Hòa 
HOTLINE: (0918).97.79.68 

 

NHA TRANG - VŨNG TÀU  
(Chương trình 3 ngày 4 đêm) 

 
HTS International  Travel hân hạnh mang tới quý du khách tour du lịch Vũng Tàu – Cách trung tâm 
thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 3 tiếng lái xe, với đường bờ biển trải dài 20km, Vũng Tàu là một 
trong những điểm đến yêu thích của du khách phía Nam. Nằm nhô hẳn ra khỏi đất liền như một dải đất, 
từ nơi đây, người ta có thể nhìn biển Đông cả khi trời mọc lẫn lúc hoàng hôn. Bên cạnh những giá trị 
cảnh quan thiên nhiên, Vũng Tàu còn là miền đất có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời. Đến với Vũng 
Tàu bạn sẽ có cảm giác bình yên, dễ chịu với những con đường rộng rãi, thoáng đãng. Dưới là biển 
xanh, trên là những ngọn núi to, núi nhỏ, cùng những ngôi chùa thanh tịnh… Tất cả tạo nên một Vũng 
Tàu đầy ma lực, một thành phố Vũng Tàu không chỉ hiền hòa bình dị mà còn vô vàn những danh lam 
thắng cảnh nổi tiếng. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÊM 01: NHA TRANG – TP.HCM (tàu lửa) 

HDV HTS International Travel đón đoàn tại Ga Nha Trang, đoàn lên tàu cho chuyến hành trình vào 

TP.HCM. Đoàn nghỉ đêm trên tàu. 

 

NGÀY 01: TP.HCM – VŨNG TÀU (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Hướng dẫn viên và xe HTS International Travel đón đoàn tại Ga Sài Gòn khởi hành đi 

Tp.Vũng Tàu. Đoàn sẽ dùng bữa sáng tại điểm dừng chân Bò Sữa Long Thành. 

Trên đường đi, đoàn sẽ dừng lại tham quan nông trại cừu (đồi cừu suối nghệ), một điểm tham quan không 

thể bỏ qua khi du lịch Vũng Tàu.  

Đoàn đến Tp.Vũng Tàu, HDV sẽ đưa đoàn đi một vòng tham quan ngắm cảnh Vũng Tàu như: Lăng cá 

ông, ngắm cảnh Hòn Bà, tượng chúa Jesu. Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó về khách sạn nhận 

phòng nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: Xe sẽ đưa quý khách đi dọc theo con đường ven biển, qua bải biển Thùy Vân, bãi Dâu,bãi 

Tầm Dương, quý khách sẽ được ngắm toàn cảnh Vũng Tàu. Sau đó đoàn tiếp tục đi tham quan bến du 

thuyền Marina, đến đây quý khách sẽ được ngắm toàn cảnh rất nên thơ hữu tình của sông Dinh, lên du 



 
thuyền dạo trên biển hoặc ra bến tàu lưu lại những bức ảnh đáng nhớ (chi phí du thuyền tự túc). Đoàn đi 

dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm tại Tp.Vũng Tàu. 

 

NGÀY 02: KHÁM PHÁ KDL SINH THÁI CÁP TREO HỒ MÂY (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó HDV sẽ đưa đoàn đi tham quan KDL sinh thái cáp 

treo Hồ Mây. Nếu như Đà Nẵng có Bà Nà thì Vũng Tàu có Hồ Mây, nằm ở độ cao 210m so với mực nước 

biển, kdl Hồ Mây có khí hậu mát mẻ, trong lành. Để đến được đây, quý khách sẽ được di chuyển bằng cáp 

treo hiện đại, khi đến Hồ Mây, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng hồ nước nhân tạo trên núi lớn nhất Việt 

Nam, thác nước cao ngang với mây núi, khu vườn sinh thái đa dạng, khu vui chơi giải trí cho mọi lữa tuổi 

và khu du lịch văn hóa tâm linh, bên cạnh đó còn có rất nhiều trò chơi thú vị hấp dẫn như thám hiểm rừng 

nguyên sinh, cắm trại, cưỡi ngựa, bắn súng sơn… 

Buổi trưa: đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng KDL.  

Buổi chiều: Đoàn tiếp tục đi tham quan và vui chơi tại KDL sinh thái cáp treo Hồ Mây. 

Sau đó, đoàn đi dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm tại Vũng Tàu. 

 

NGÀY 03: VŨNG TÀU – TP.HCM – NHA TRANG (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành đi tham quan Niết Bàn Tịnh Xá, và tiếp 

tục đi tham quan mua sắm đặc sản Vũng Tàu về cho người thân. Đoàn trả phòng và đi dùng bữa trưa tại 

nhà hàng, sau dó đoàn sẽ khởi hành về lại Tp Hồ Chí Minh.  

Buổi chiều: Đoàn đến Tp.HCM xe và HDV sẽ đón đoàn đi dùng bữa tối tại nhà hàng, sau đó đoàn sẽ di 

chuyển về lại Nha Trang bằng tàu lửa. Đoàn nghỉ đêm trên tàu. 
Đoàn về đến Nha Trang, quý khách tự túc phương tiện về lại nhà - Kết thúc chuyến tham quan – Hẹn 

gặplại quý khách Kết thúc hành trình Côn Đảo đầy thú vị cùng HTS International Travel. 

 

HTS International Travel – chân thành cảm ơn quý khách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI Vui lòng liên hệ 
 

* Giá áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên – không áp dụng lễ, tết* 
 

• Giá tour trọn gói bao gồm: 
1. Vận chuyển:   Vé tàu lửa khứ hồi Nha Trang – Sài Gòn 
                           Xe đời mới máy lạnh phục vụ theo chương trình.  
2. Lưu trú: khách sạn 3 hoặc 4 sao tại Vũng Tàu (02-03 khách/phòng) 
3. Ăn uống: 02 bữa ăn sáng tại khách sạn 
  01 bữa ăn sáng tại điểm dừng chân Long Thành 

  06 bữa chính tại nhà hàng  : 150.000 đồng/khách/suất. 

4. Tham quan: vé cáp treo Hồ Mây & vé tham quan theo chương trình  
5. Quà tặng: Nón, khăn, nước suối (6 chai/khách/tour). 
6. Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 
7. Thuế VAT (10%). 
8. Chi phí Bảo Hiểm Du Lịch 

• Giá vé trẻ em: 
Ø Trẻ em từ dưới 5 tuổi: vé tàu theo quy định ( Miễn Phí Giá Tour) 
Ø Trẻ em từ 5 tuổi - dưới 11 tuổi: 60 % giá tour + vé tàu theo quy định  
Ø Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Bằng giá tour người lớn. 

• Giá tour không bao gồm: 
Ø Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi. 
Ø Chi phí tham quan ngoài chương trình 
Ø Chi phí ngủ phòng đơn. 
Ø Chi phí khác 

 
 


