
 

 

 

 

    DU THUYỀN ĐẲNG CẤP 5 SAO 

NHA TRANG –TRÃI NGHIỆM TRÃI NGHIỆM 

DU THUYỀN HORIZON-  BUỔI TIỆC 

BUFFET TRÊN TÀU 
 Du Thuyền Horizon – buổi tiệc buffet trên tàu 

 Khám phá đảo  Hoa Lan  

 Bãi Biển Nhũ Tiên - Kdl Diamond Bay  

 Buffet Hải Sản 100 Món 

 

 
 

 PHƯƠNG TIỆN: ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH:  

 TIÊU CHUẨN : 4 SAO 

 GIÁ TOUR :  

 

 

 

================================== 

Du thuyền Nha Trang – Horizon Cruises là một trong những du thuyền hoạt động sôi nổi nhất trên vịnh biển 

xinh đẹp và thơ mộng này từ những năm 2015 đến nay. Với chất lượng đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế được nhiều 

du khách đánh giá với số điểm cao. Hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một chuyến nghỉ dưỡng đáng nhớ. 

 

LỊCH TRÌNH TOUR 

ĐÊM 1: TP. HỒ CHÍ MINH - TP. NHA TRANG (Nghỉ đêm trên xe) 

Buổi tối: 
19h00: Đoàn rời Tp. Hồ Chí Minh, bắt đầu hành trình đến với vịnh Nha Trang để được hòa mình trong làn gió 

biển phóng khoáng đang tràn ngập trên thành phố biển.HDV Hải Đăng tặng bao lì xì may mắn đầu năm 

cho khách. Nghỉ đêm trên xe. 

NGÀY 1:BÃI BIỂN NHŨ TIÊN - KDL DIAMOND BAY – TRẦM HƯƠNG – IRESORT  (Ăn Sáng, 

Trưa) 

07h00: Qúy khách dùng điểm tâm tại nhà hàng 

08h30: Được biết đến là một trong những bãi tắm đẹp nhất Nha Trang, Bãi biển Nhũ Tiên có gì đó thật lạ, thật 

hiếu kỳ, nó chứa một sức hút lạ kỳ. Khi đến với bãi biển Nhũ Tiên quý khách sẽ thấy được sự khác biệt so với 

các bãi biển khác tại Nha Trang. Du Khách sẽ hấp dẫn bởi làn nước biển trong xanh, mát mẻ, được bao bọc bởi 

bãi cát dài trắng xóa và những hàng dừa lao xao trong gió. Với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, biển Nhũ Tiên tựa 

như nàng tiên đang ngủ vùi giữa không gian mênh mông của sóng, của gió, của núi và của mây. 

Đến bãi biển Nhũ Tiên, du khách có thể thỏa thích vui đùa trong làn nước biển xanh mát, tận hưởng bầu không 

khí trong lành hay trải nghiệm các môn thể thao dưới nước như dù lượn, ca nô, lướt ván…  

Quý khách được miễn phí ghế dù, tắm nước ngọt và tắm biển thỏa thích tại Bãi tắm Nhũ Tiên.  

11h00: Đoàn dùng buổi trưa tại nhà hàng. 

12h30: Di chuyển về Nha Trang 

14h00: Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi ( Trường hợp có phòng sớm hơn Hải Đăng sẽ liên hệ để khách được 

nhận sớm hơn ) 

https://motortrip.vn/luu-tru/du-thuyen-nha-trang


 

 

LỰA CHỌN 1:  
15h30: 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”. 

16h00: Quý khách tham quan mua sắm Yến sào Nha Trang tốt nhất, giá cả rẻ nhất; được dùng trà Yến miễn phí 

và nếm vị Yến sào Nha Trang chính hiệu. Kế đến, Quý khách sẽ tận mắt nhìn thấy các quy trình sơ chế tổ Yến, 

được phổ biển tỉ mỉ kỹ thuật xây dựng nhà chim và nghệ thuật dẫn dụ chim Yến vào nhà. Quý khách sẽ được 

nghe thuyết minh sâu sắc vòng đời chim Yến... Và, hấp dẫn nhất là được vào bên trong nhà chim, được sờ thấy 

những chiếc tổ Yến và nhìn thấy chim Yến “cư ngụ” trong môi trường nhà phố. 

LỰA CHỌN 2:  

14h00: Xe đưa đoàn đi Thưởng Trầm và Kỳ Nam tài lộc quý giá, cùng trãi lòng với những hương thơm quý giá. 

Sau đó, xe đưa đoàn đến với I Resort. I – resort có được sự yên tĩnh cần thiết để du khách tới đây được 

thư giãn tối đa với dịch vụ tắm bùn, suối khoáng. Bao bọc bởi dáng núi hùng vĩ và dòng sông Cái Nha 

Trang hiền hòa uốn lượn kết hợp với lối kiến trúc độc đáo sử dụng các vật liệu địa phương như gỗ, đá, lá 

dừa nước, khu nghỉ dưỡng I – resort hiện ra như một ốc đảo thu nhỏ, gây ấn tượng cho du khách ngay từ 

cái nhìn đầu tiên. Như một liệu pháp tự nhiên, không gian mộc mạc tuyệt đẹp này sẽ góp phần thanh lọc 

tâm hồn, mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái thư thái cùng những chiêm nghiệm mới về cuộc sống 

thông qua những gói dịch vụ ngâm tắm bùn khoáng độc đáo mang đậm phong cách Spa. (chi phí tự 

túc)      
Buổi tối: Quý khách tự túc dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau đó khám phá ẩm thực tại thành phố biển Nha 

Trang. 

 

NGÀY 2: TRÃI NGHIỆM DU THUYỀN HORIZON-  BUỔI TIỆC BUFFET TRÊN TÀU (Ăn Sáng, Trưa, 

tối).  

Buổi sáng: 

07h30: Qúy khách dùng Buffet tại khách sạn.   

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH TRÃI NGHIỆM DU THUYỀN HORIZON TRÊN VỊNH NHA TRANG. 

09h00 – 09h30: Đón khách tại bên tàu du lịch Long Phú 

09h30 – 10h15: Thức uống chào mừng, chào đón Qúy Khách đến với du thuyền Horizon. 

- Giới thiệu về Du thuyền Horizon, hướng dẫn an toàn đường thủy và thưởng thức các tiết mục âm nhạc. 

- Khởi hành đến Đảo Hoa Lan 

10h15 – 11h30: Qúy khách được tự do ngắm hoa lan, tham quan vườn bướm, vui cùng đà điểu, xem xiếc thú tại 

Đảo Hoa Lan. 

11h30 – 12h30: Khởi hành đến bờ Orion 

- Trên đường đi, Qúy khách được ngắm khung cảnh tuyệt hảo của Resort Six Sensen,  An Lâm Ninh Vân 

Bay. 

- Thưởng thức bữa buffet thịnh soạn với các món hải sản, thịt nướng, bánh ngọt, trái cây, nước uống tươi 

ngon, hấp dẫn 

12h30 – 14h00: Âm nhạc và các hoạt động thể thao nước mới lạ, độc đáo trên Du thuyền Horizon: Trượt nước, 

bơi, lặn biển không bình khí, chèo thuyền Kayak, Phao nổi thư giãn, câu cá….. 

14h00- 15h00: trên dường khởi hành về bến cảng, quý khách được thưởng thức âm nhạc và các trò chơi giao lưu 

kết nối tập thể. 

15h00: Cập bên cảng, kết thúc hành trình. 

18h00 Xe đưa đoàn đi thưởng thức BUFFET HẢI SẢN THỊT NƯỚNG và BIA TƯƠI NƯỚC NGỌT 

THỎA THÍCH   (một số món được thay đổi theo mùa) với thực đơn đa dạng phong phú như: 

1. THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG: 

- Món BBQ Hải sản 

-Tôm  

-Ghẹ   

2. Xiên Que 

- Xiên Gà , Xiêng Mề Gà    

-Xiên Heo , Xiên Lòng 

-Xiên Cá Viên, Bò viên  

http://sotaydulich.com/1-4374-Doc-mien-dat-nuoc-Tuong-Phat-A-Di-Da-lon-nhat-Viet-Nam-o-Nha-Trang


 

 

-Hàu   

-Nghêu   

-Sò lụa Cam,  

- Sò Lụa đỏ 

-Sò méo 

-Sò lông  

-Sò Chén 

- Sò Mồng 

-Sò Tím 

-Sò Dừa 

- Ốc Móng tay  

-Vẹm Xanh   

Thịt Ướp 

-Ba Chỉ heo   

-Sườn heo 

-Cá Sấu   

-Cánh Gà 

- Lưỡi Heo, Gan Heo  

- Ếch , Chim Cút 

- Đùi gà, Chân Gà 

- Sụn Heo  

- Nai  

- Đà Điểu, Bò 

Đồ ăn kèm 

-Kim chi  

-Chân gà sốt thái  

-Cải chua- Rau củ muối chua  

-Dưa leo chua 

Món rau  

-Cải Xanh   

-Mồng tơi   

-Cải thảo   

-Đầu hành   

-Bắp còi   

-Rau muống  

-Dưa leo   

-Cải thìa   

-Bắp sú – Rau thơm các loại   

-Môn – Bạc Hà   

-Bắp chuối - Giá   

-Cải non- Cà chua   

-Bắp Mỹ    

-Xiên Heo Hành  

-Xiên Gà Ớt Đà Lạt   

-Xiên Bò 

- Xiên râu Bạch Tuột 

-Xiên Bắp, Xiên Cà Tím   

3. Món Nóng 

-Bò Kho 

- Cà rigà 

-Sườn Nấu Lagu 

-Cơm Chiên  

- Mì Xào  

-Mì ý  

-Ốc Bưu Hấp  

-Ốc Gạo Xào 

-Rau Củ xốt dầu hào  

-Lưỡi heo xào chua ngọt   

-Xôi Thịt   

-Gà Chiên 

4.   Đồ bỏ Lẩu 
-Cá Lóc   

-Cá Ba Sa   

-Cá Điêu Hồng   

-Bạch Tuột   

-Xúc xích , Cá viên chiên   

-Bò viên chiên   

-Mực   

-Cá trê , Cá Ngừ  

5. Khai Vị 

-Bún   

-Bánh ướt   

-Bánh hỏi  

-Bánh xèo , Cháo 

- Súp , bắp luộc , Khoai lang luộc 

- Salad dầu giấm 

- Gỏi 

- Sushi 

- Bánh mì 

- Bánh Bao hấp   

 Tráng miệng 

-Trái cây theo mùa   

-Chè Thơm 

- Đông sương  

- Bánh Ngọt – nước Ngọt 

- Rau câu 

 Nghỉ đêm tại Nha Trang 

 

NGÀY 3: NHA TRANG - TP. HỒ CHÍ MINH (Ăn Sáng, Trưa) 

Buổi sáng: 

07h00: Làm thủ tục trả phòng Khách sạn, quý khách dùng buffet tại khách sạn.  

 

08h00: Tự do mua sắm tại Trung Tâm Thương Mại chợ Đầm với kiến trúc chợ hình tròn lồng duy nhất ở 

Việt Nam. Qua đó khám phá nét đẹp văn hóa, đời sống thường ngày của người dân xứ sở Trầm Hương. 

09h00: Tạm biệt thành phố biển, đoàn khởi hành về lại Tp. Hồ Chí Minh. Trên đường về, Quý khách cùng thư 

giãn với các trò chơi tập thể vui nhộn trên xe & nghe hướng dẫn viên thuyết minh về những thắng cảnh 

trên dải đất Mẹ miền Trung quanh năm rì rào gió biển. 



 

 

Dừng chân tại Phan Rang, thưởng thức rượu nho & các loại trái cây đặc sản của vùng.  

Buổi chiều: 

11h00: Dùng cơm trưa tại Cà Ná. 

20h00: Đoàn có mặt tại Tp. Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình, chia tay & hẹn gặp lại. 

 

GIÁ TOUR CHI TIẾT 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển Xe ghế ngồi: Xe từ 30 đến 45 chỗ tùy lượng khách, xe đời mới máy lạnh, đón khách theo 

chương trình.. Trường hợp không đủ slk thì được dời sang lịch khởi hành tiếp theo. Xe đời 

mới máy lạnh (25 – 28 khách xe 30c, 30 – 33 khách xe 35c, trên 40 khách xe 45c), đón 

khách theo chương trình. 

Xe giường nằm: xe từ 30 khách trở lên, xe điời mới máy lanh, đón khách theo chương 

trình. 

 

Lưu trú Tiêu chuẩn: Khách sạn 4 sao: 2, 3  khách/phòng 

 Phòng đơn: 1.000.000đ/Khách/2 đêm (ngày lễ) 

 

Ăn uống Điểm tâm: 3 buổi  

 1 set Menu: 50.000 đ/suất (1tô bún, phở, hủ tiếu + 1 ly nước ngọt, sữa, 

café) 

 2 buổi buffet tại khách sạn. 

Ăn chính: 4 buổi 

 2 buổi: 100.000đ/suất  

 1 Buổi buffet Hải Sản : 220.000 đ/suất 

 1 buổi trên du thuyền 

Vé tham 

quan 

Vé vào cổng: 

 Du thuyền Horizon, Đảo Hoa Lan,  ghế tại Nhũ tiên. 

 

Bảo hiểm 50.000.000 đ/Người/trường hợp 

(Không được hưởng Bảo hiểm du lịch cho các trường hợp hợp sau: trên 80 tuổi, 

tiền sử các bệnh như: tim mạch, đột quỵ, …) 

Hướng dẫn 

viên 

1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Nước suối, 

khăn lạnh, 

nón 

Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

Nón du lịch: 1 nón HAIDANGTRAVEL/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí cá nhân Giặt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chương trình… 

Điểm tham quan Tắm bùn khoáng Iresort, chi phí cá nhân ngoài chương trình,Vinwonder, ghế dù 

PHƯƠNG TIỆN GIÁ TOUR (VND/KHÁCH) 
TRẺ EM ( Từ 6 đến 10 tuổi) 

75% 

XE GHẾ NGỒI  2.899.000 VNĐ 75%/ Gía người 

lớn GIƯỜNG NẰM TẦNG 2 2.999.000 VNĐ 
GIƯỜNG NẰM TẦNG 1 3.099.000 VNĐ 

TẾT ÂM LỊCH KHỞI HÀNH MÙNG 2,3,4. PHỤ THU 1.000.000Đ/ 

KHÁCH. 



 

 

Lặn biển có bình khí: 690,000VND/người, Moto nước 700,000VND/người, Dù 

lượn 650,000VND/người, Thuyền chuối 1,500,000/thuyền cho 5 người. 

Thuế VAT  Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

1.Trẻ em dưới 05 tuổi, cao dưới 1m: miễn phí – cha mẹ lo toàn bộ chi phí cho bé nếu có phát sinh. 02 

người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. Trường hợp 02 người lớn kèm 02 trẻ em dưới 05 tuổi. Trẻ em thứ 1 

được miễn phí, trẻ em thứ 2 áp dụng mức phí: 50%/mức phí người lớn. 

Phụ thu ghế ngồi trên xe: 40% giá tour (nếu ba mẹ có nhu cầu). 

2.Trẻ em từ 05 – 10 tuổi, cao từ 1m – 1.4m: 75%/mức phí người lớn– bao gồm tất cả các chi phí & ghế 

ngồi riêng trên xe, ngủ chung giường với bố mẹ. 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. Trường hợp 02 

người lớn đi kèm 02 trẻ em, trẻ em thứ 2 phải áp dụng mức phí của người lớn.    

3.Trẻ em từ 05 – 10 tuổi, cao trên 1m4: 85%/mức phí người lớn – bao gồm tất cả các chi phí & ghế ngồi 

riêng trên xe, ngủ chung giường với bố mẹ. 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. Trường hợp 02 người 

lớn đi kèm 02 trẻ em, trẻ em thứ 2 phải áp dụng mức phí của người lớn. 

4.Trẻ em từ 10 tuổi: 100% giá tour - như người lớn. 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 

1. 20h00: Đón khách tại Công ty Du lịch Hải Đăng, 367 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình. 

2. 20h30: Đón khách tại Trường Đại Học Hồng Bàng, 03 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình 

(Có chỗ gửi xe qua đêm: bãi xe nhà hàng Hoa Sứ của khách sạn Đệ Nhất). 

3. 21h15: Đón khách tại Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Phường 21, Quận Bình Thạnh. 

4. 21h30: Đón khách tại Đón khách tại Ngã 4 Thủ Đức, Phường Hiệp Phú, Quận 9. 

5. 22h00: Đón khách tại Siêu thị Lotte Mart, Ngã 4 Amata, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 

GHI CHÚ 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’ 

 Quý khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không 

mang valy lớn. 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy 

khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh. 

 Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai 

hải quan và visa khi đi tour. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Hải Đăng. Những thắc mắc, khiếu 

nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

QUY ĐỊNH MUA TOUR VÀ  HỦY TOUR 

 Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau 15 

ngày so với ngày khởi hành mất 100% giá tour. (Không tính ngày chủ nhật.) 

 

 Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến công ty nhận tiền trong vòng 2 tuần kể từ ngày đăng ký 

tour. Chúng tôi chỉ thanh toán trong thời gian 14 ngày nói trên.  

 

 Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe lửa, máy 

bay hoãn/hủy chuyến, Hải Đăng Travel sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi 

phí nào khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng của tour đó. 

 


