
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHA TRANG 
TRẢI NGHIỆM KHÁCH SẠN 5 SAO VỚI GIÁ ƯU ĐÃI 

NHA TRANG PREMIER HAVANA  
 

 

      Tọa lạc trên con đường vàng Trần Phú, phía trước là vịnh Nha Trang khách sạn 

PREMIER HAVANA Nha Trang là điểm nhấn độc đáo trong xu hướng nghỉ dưỡng 

đẳng cấp 5 sao Quốc tế tại Nha Trang nói riêng và tại Việt Nam nói chung. PREMIER 

HAVANA Nha Trang hiện là khách sạn quốc tế lớn nhất Việt Nam hiện nay với chiều 

cao 41 tầng và hơn 1.000 phòng lưu trú hướng biển. Khách sạn với đường hầm nối biển 

duy nhất tại Việt Nam. Từ sảnh khách sạn, Quý khách có thể tản bộ ra bờ biển bằng 

đường hầm riêng biệt nối liền từ khách sạn - một trong những nét chấm phá độc đáo 

nhất về thiết kế chỉ có thể tìm thấy ở PREMIER HAVANA Nha Trang. 

 

NGÀY  01:  SÀI GÒN – NHA TRANG – VINWONDERS  

04h30: HDV H&H Travel đón tại sân bay TSN làm thủ túc chuyến bay VN1344 lúc 

07h00 khởi hành đi Nha Trang.  

08H15: Đến sân bay Cam Ranh Dùng điểm tâm sáng sáng đoàn tới thành phồ Nha Trang 

Tham quan Chùa Long Sơn, hay còn gọi là Chùa Phật trắng trước có tên là Đăng Long Tự, 

tọa lạc ở số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn dưới chân hòn Trại Thủy ở Nha 

Trang. Ngôi chùa này được xây dựng cách đây hơn một trăm năm, trải qua nhiều lần trùng 

tu, và đến nay là ngôi chùa nổi tiếng nhất tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Tham quan Tháp 

3 ngày 2 đêm – đi máy bay 

http://www.intour.com.vn/


Bà Ponagar: một công trình có quy mô lớn nhất và có vai trò quan trọng trong lịch sử nghệ 

thuật kiến trúc tôn giáo Chăm.  

11h20: Đoàn dùng cơm trưa và nhận phòng tại khách sạn 5 SAO HAVANA PREMIER. 

Chiều: Xe đưa đoàn tới Hòn Ngọc Việt – Vinpearland. Tại đây Quý Khách sẽ từng bước 

tận hưởng và vui chơi tất cả những trò chơi theo những cung bậc rất khách nhau tại các khu 

ngoài trời và trong nhà. 

Các trò chơi ngoài trời: Các trò chơi tại công viên nước: Đường trượt 6 làn, Hố đen vũ 

trụ, cảm tử quân, rơi tự do, sóng thần, phao bay và phao bay vượt dốc và những trò chơi 

trong khu vui chơi gia đình bao gồm: Hệ thống làm trượt Alpine Coaster, Trò chơi nhảy 

Bungee, Đu quay 3 chiều – cảm giác mạnh, Đu quay văng, Đu quay thú nhún, Đu quay 

con voi, Tàu hải tặc, Tàu lượn cao tốc, Đu quay vòng xoay, Sân khấu biểu diễn xiếc thú, 

Sân khấu tạp kỹ. 
Các trò chơi trong nhà: Phòng chiếu phim 4D, Xe đụng, Vườn cổ tích, Thiên đường trẻ 

em, Siêu thị Game, Phòng Karaoke. Quý khách có thể tắm biển với bãi biển nhân tạo, hồ 

bơi trẻ em đẹp nhất Nha Trang. 

Tối: Quý Khách di chuyển xuống Nhà Hát Con Sò ngắm một trong những công trình vĩ đại 

Nhất ViệtNam– Chương Trình Nhạc Nước với những công nghệ hàng đầu của nước ngoài. 

Quý Khách sẽ thật sự thả lòng mình vào những giây phút thơ mộng trong ánh đèn lase đầy 

đủ màu sắc. 
21h00: Quý Khách lên Khu Nhà Ga đi cáp treo vượt biển  dài nhất thế giới để khởi hành về 

lại đất liền. Về đến đất liền Xe đón Quý Khách về lại đất liền, trở về Khách Sạn nghỉ ngơi. 

Quý Khách tự do tham quan khám phá Nha Trang về đêm. 

  

NGÀY 2:  KHÁM PHÁ NHA TRANG – ĐẢO ROBINSON  

 

06h00: Đến dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn. 

08h00: Xe đưa đoàn tới cảng Cầu Đá, lên tàu tham quan Vịnh Nha Trang (một trong 29 

vịnh đẹp nhất thế giới). Đến Đảo Robinson là một hòn đảo được săn lùng “Sốt” nhất vịnh 

biển Nha Trang 2019. Mới mẻ, trẻ trung và mang lại nhiều trải nghiệm vô cùng độc đáo tại 

ốc đảo Robinson. 

11h00: Qúy khách dùng cơm trưa, nghỉ ngơi. 

12h00: Đoàn lên tàu về lại đất liền. 

15h00: Tham quan tham quan Làng Yến Mai Sinh: tham quan vách yến nhân tạo lớn nhất 

Việt Nam, tìm hiểu quy trình lấy yến ở độ cao cheo leo hiểm trở và cách thức sơ chế để tạo 

ra sản phẩm dinh dưỡng cho sức khỏe. Tắm Suối Khoáng Nóng Nha Trang I-resort. Tại 

đây quý khách được Ngâm tắm bùn khoáng nóng trong bồn riêng, Ngâm mình trong hồ 

nước khoáng nóng, Sử dụng hệ thống ôn tuyền thủy liệu pháp. Thư giãn tại suối thác nước 

khoáng nóng dành riêng cho khách tắm bùn, Vận động và vui chơi trong hồ bơi khoáng 

nóng, thác nước. Massage cơ thể với hệ thống thủy lực Jacuzzi tại hồ bơi (Chi phí tự túc) 

18h00: Quý khách dùng  BỮA BUFFET TỐI ĐẶC SẢN HƯƠNG VỊ NHATRANG TẠI 

KHÁCH SẠN,  bên người thân trong ánh hoàng hôn nơi phố biển. Tối đoàn tự do dạo phố, 

ngắm cảnh Nha Trang về đêm. 

 



NGÀY 3:  NHA TRANG - TPHCM  

08h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng, tự do nghỉ ngơi và  tắm biển tại bãi biển Nha Trang 

11h00: Đoàn dùng cơm trưa và làm thủ tục trả phòng. 

12h00: Xe đưa Đoàn đến sân bay Cam Ranh làm thủ tục chuyến bay VN7345 lúc 14h15  

15h25: Về đến sân bay Tân Sơn Nhất xe đưa về điểm đón ban đầu HDV 

H&H TRAVEL chia tay quý khách hẹn ngày gặp lại! Kết thúc chuyến tham quan. 

  

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên )  

 KHÁCH SẠN 5 SAO HAVANA PREMIER NHA TRANG 

http://havanahotel.vn/ 

5.588.000 VNĐ/PAX 
VÉ MÁY BAY  VIETNAM AIRLINES  

TẶNG 1 BỮA BUFFET TỐI 

ĐẶC SẢN HƯƠNG VỊ NHATRANG 

350.000 VNĐ/PAX/BỮA 
GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI 

2.488.000 VNĐ 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 11 TUỔI: 

3.750.000 VNĐ 

 

*GIÁ TOUR BAO GỒM:  

1. Xe  đởi mới  tham quan theo chương trình 

2. Vé máy Vietnam Airlines Khứ hồi. 

3. Hướng dẫn viên nghiệp vụ chuyên môn.  

4. KHÁCH SẠN TIÊU CHUẨN: 5 SAO   2  KHÁCH/ PHÒNG  
5. Vé vào cửa 01 lượt các điểm tham quan theo chương trình. 

6. Ăn các bữa: Điểm tâm tại khách sạn hoặc nhà hàng bên ngoài. 

7. Ăn trưa, tối tại các nhà hàng. 

8. Phục vụ 02 nước 0.5l/ khách/ ngày, khăn lạnh 01 cái/ ngày 

9. Bảo hiểm tai nạn du lịch mức: 20.000.000 VND, theo quy định của bảo hiểm PVI. 

10. Nón du lịch. 

* KHÔNG BAO GỒM:  
 

1. Thuế VAT 10%. 

2. Tiền tips cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương. 

3. Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách.sạn,  

4. Optional tour ( nếu có ) 

 

.  

 

  

http://havanahotel.vn/


 


