
 

Chương trình Tham quan Nha Trang 

KHÁM PHÁ NHA TRANG – VINPEARL LAND 3N2Đ 

Phương tiện: Máy bay 

Khởi hành: chủ nhật – thứ 5 

07:05 SGN 

Ho Chi Minh 

08:05 CXR 

Nha Trang 
VJ694 

12:25 CXR 

Nha Trang 

13:30 SGN 

Ho Chi Minh 

VJ695 

1h 5m 

Ngày 1 : TP.HCM - VINWONDER– NHÀ THỜ ĐÁ – CHÙA LONG SƠN 

 (Ăn :trưa, tối) 

06h05: Đoàn tập trung tại Sân Bay Tân Sơn Nhất – Ga Đi Nội Địa, khởi hành đi Cam Ranh 
chuyến bay VJ694 khởi hành lúc 07h05 

08h05: Đoàn đến Sân Bay Cam Ranh, xe đón đoàn về Nha Trang. 

Đoàn khởi hành đi ăn sáng tại nhà hàng sau đó tham quan Nhà Thờ Đá một công trình 

kiến trúc độc đáo của Nha Trang. 

 
Tiếp tục: Xe đưa đoàn tham quan chùa Long Sơn, Chùa còn được gọi là chùa Phật Trắng 

hoặc Đăng Long tự. Đây là điểm đến hành hương, vãn cảnh yêu thích của người địa phương 
cũng như khách thập phương và là ngôi chùa nổi tiếng nhất thành phố Nha Trang bởi lịch sử 
lâu đời với bức tượng Kim Thân Phật tổ nằm trên đỉnh núi.Xây dựng từ năm 1963, đã đưa ngôi 
chùa vào danh sách kỷ lục Việt Nam: “Ngôi chùa có tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam”. 
 

Đoàn ăn trưa và về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

14h00: Xe đưa đoàn tham quan Khu Du Lịch 5 Sao VinWonder 

với hệ thống Cáp treo hện đại. 
Quý khách tự do tham gia tất cả các trò chơi trong nhà, ngoài 
trời:  
 

 Hê ̣thống làn trượt đầu tiên trên đảo taị Châu Á: Alpine 
Coaster 

 Trò chơi bâṭ nhảy Bungee.  Khám phá hê ̣thống các trò 
chơi trong nhà như: đấu bò tót, xe đuṇg, vườn cổ tích, 
thiên đường trẻ em, siêu thi ̣game, hát karaoke & và 
trải nghiệm cảm giác mới lạ trong rạp chiếu phim 4D 
hiện đại. 

 Thám hiểm thế giới đại dương với hàng trăm ngàn sinh vật biển qua Thủy Cung 
Vinpearl lớn nhất Đông Nam Á bằng hệ thống cầu thang cuốn trong một đường hầm 

dài 90m dưới đáy biển được thiết kế rất công phu tạo cảm giác hấp dẫn, kỳ bí. 



 

 Trải nghiêṃ đa cảm giác taị khu vực Công Viên Nước 
với các trò chơi cảm giác maṇh: đường trượt 6 làn, hố 
đen vũ tru,̣ cảm tử quân, rơi tự do, sóng thần, phao bay & 
phao vượt tốc. Thỏa thićh trong không gian của bé taị khu 
vực trò chơi dành cho gia điǹh: hồ bơi trẻ em, hồ taọ 
sóng, máng trượt thân người, máng trượt nhóm gia 
điǹh… 

 Hay thử sức“bay” trên biển với các trò chơi cảm giác 
mạnh như: đu quay 3 chiều, đu quay văng dây, đu quay 
thú nhún, đu quay voi con, tàu hải tăc̣, tàu lượn cao tốc. 
Dạo bộ dọc những dãy phố mua sắm rộng hơn 6000 m2 với những gian hàng thiết kế 
độc đáo 

 Tham quan Trúc Lâm Tịnh Viện để tìm về một không gian tâm linh, thành kính và hướng 
thiện của đức Phật 

 
17h30: Đoàn dùng cơm chiều tại Vinpearl Land, sau đó thưởng thức tiết mục Nhạc Nước đặc 

sắc tại Vinpearl Land 
 
19h30: Lên Cáp treo về lại đất liền, về khách sạn nghỉ ngơi, tự do nghỉ đêm tai Nha Trang 

Ngày 2:  BÃI DÀI – BÙN KHOÁNG I-RESORT  (Ăn sáng, trưa, tối) 

07h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, sau đó khởi hành đi Bãi Dài với cồn cát trắng 

và hàng dương bao bọc bãi biển cát trắng mịn… Sau những 
giờ vui đùa trên biển, bạn có thể nghỉ ngơi dưới những dù 
bằng gỗ và thưởng thức hải sản tươi giá rẻ: Tôm, ghẹ, mực, 
ốc….. đầy thú vị (chi phí tự túc). 

 
11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Kết thúc hành 

trình buổi sáng, xe và HDV đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 

14h30: Xe đón đoàn khởi hành tham quan nghỉ dưỡng tại 

KDL Bùn Khoáng I-Resort, Quý khách tận hưởng cảm giác 
thoải mái và thư giãn khi được ngâm mình trong Bùn Khoáng, cảm giác thật dễ chịu , xóa tan 
căng thẳng. 

17h00: Đoàn về khách sạn 

 
18h00: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng 

 

Ngày 3 : NHA TRANG - TP.HCM ( Ăn sáng) 

06h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng. Tự do tắm biển Trần Phú, sau đó làm thủ tục trả phòng 
10h30: Xe đưa đoàn ra sân bay Cam Ranh, chuẩnn bị bay về Tp.HCM chuyến bay VJ613 lúc 
12h35. 

 
13h35: Đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất. HDV chào tạm biệt Quý Khách, hẹn gặp lại Quý 

Khách ở những chuyến tour sau. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG CHO KHÁCH LE 

   GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VND) 

LOẠI KHÁCH VIỆT NAM/VIỆT KIỀU 

TRÊN 11 TUỔI 3.990.000 

 TRÊN 5-11 TUỔI 2.945.000 

 TÙ 2 - 5 TUỔI 2.000.000 

DƯỚI 2 TUỔI 300.000 

  

GIÁ TOUR BAO GỒM : 

1.Vận chuyển :   

* Xe ôtô ghế ngồi máy lạnh đưa rước khách tham quan theo chương trình 
* Vé máy bay khứ hồi SG – Nha Trang – Hãng Vietjet: 7kg hành lý xách tay + 15kg hành lý kí 
gửi khứ hồi. 
 
2.Lưu trú : 02 đêm tại Khách sạn 3 sao: 02 khách/phòng  
3.Ăn uống :  Điểm tâm: 2 bữa 
 Ăn chính: 4 bữa ăn chính 
4.Vé tham quan :  

+ Tham quan Nhà Thờ Đá 

+ Tham quan Chùa Long Sơn  

5.Bảo hiểm : 10.000.000 đ/Người/trường hợp 
6.Hướng dẫnviên :HDV  nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 
7.Quà tặng du lịch: Nước suối: 1 chai  500ml/ngày/khách 
 Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 
 Nón du lịch: 1 nón 168TRAVEL/khách 

KHÔNG BAO GỒM : 

Các chi phí cá nhân, mua sắm, ăn uống ngoài chương trình và các chi phí không thể hiện trong 
phần bao gồm. 
Chi phí tham quan cá nhân ngoài chương trình 
Thuế VAT 10% : Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn liên hệ 168 Travel 

+ Vé Cáp Treo Khứ hồi Vinpearl Land 

+ Vé tắm bùn khoáng I-Resort 

+ Phụ thu 600,000đ khi khởi hành và ngày thứ 6 và thứ 7 

 

DU LỊCH 168 -  KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN THÚ VỊ 

 


