
 

TOUR VIP: NHA TRANG – BUFFET 

 
 BÃI DÀI 

 DU NGOẠN ĐẢO - KHÁM PHÁ VỊNH NHA TRANG  

 HỒ CÁ TRÍ NGUYÊN - BÃI SỎI - BÃI TRANH - BÃI MINI - LÀNG CHÀI 

 ĐẢO BỒNG NGUYÊN - ĐẢO HÒN TRE 

 CHƢƠNG TRÌNH “BAR” TRÊN BIỂN 

 TIỆC BUFFET HẢI SẢN, CÁ SẤU VÀ THỊT NƢỚNG TRÊN 60 MÓN 

 KHU DU LỊCH ĐẲNG CẤP 5 SAO VINPEARL LAND 
 

 

 

 PHƢƠNG TIỆN: ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH: TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN: 2 SAO 

 GIÁ TOUR: 1.379.000VND 

 HOTLINE TƢ VẤN: 0947 368 118 

 

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

 

GIỚI THIỆU TOUR 

Nha Trang, được mệnh danh là một trong 29 vịnh đẹp nhất Thế giới khi có khá nhiều cảnh quan thiên 

nhiên đẹp tuyệt mỹ cùng nhiều điểm du lịch hấp dẫn, cho những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của 

thiên nhiên. Sở hữu những bãi biển xanh mát cùng bãi cát trắng mịn trải dài, Nha Trang như đang vẫy gọi 

du khách muôn phương tìm về một trong những thành phố biển xinh đẹp bậc nhất Việt Nam.  

 

ĐÊM 1:  TP. HỒ CHÍ MINH  - TP. NHA TRANG    

Buổi tối : 
20h00: Đoàn rời Tp . Hồ Chí Minh , bắt đầu hành trình đến với vịnh Nha Trang để đƣợc hòa mình trong 

làn gió biển phóng khoáng đang tràn ngập trên thành phố biển. Nghỉ đêm trên xe. 

 

NGÀY 1: BÃI DÀI - CHÙA LONG SƠN - YẾN SÀO NHA TRANG - BUFFET HẢI SẢN, CÁ SẤU 

VÀ THỊT NƢỚNG TRÊN 60 MÓN  

Buổi sáng: 

07h30: Qúy khách dùng điểm tâm tại Nhà hàng. 

08h00: Đoàn tham quan tắm biển Bãi Dài, quý khách sẽ bị chinh phục ngay bởi một bãi cát dài mịn màng dƣới 

chân kèm với đó là một nét hoang sơ còn chƣa đƣợc con ngƣời khai phá. Biển cạn, nƣớc chỉ khoảng tới 

đầu gối, bạn có thể nô đùa cùng sóng biển hay thả mình trong làn nƣớc trong xanh, cảm giác thật thú vị 

và vô cùng dễ chịu. Các dịch vụ vui chơi cũng đã có mặt nhƣ đi cano trên biêtn hay lƣớt sóng và môtô 

nƣớc sẽ đem đến cho du khách thêm phần thú vị. Một điều vô cùng kỳ thú ở Bãi Dài, du khách chỉ cần 

xúc vài xẻng cát ở bờ biển, đào một cái hố nhỏ là đã có thể tìm thấy nƣớc ngọt, trong veo và tƣơi mát 

không kém gì nƣớc suối, quả thực kỳ lạ. 

11h00: Đoàn khởi hành về Nha Trang, đến Nhà hàng dùng cơm trƣa. 

11h30: Trở về Khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Buổi chiều:  

15h30: Xe đƣa đoàn tham quan chùa Long Sơn, Chùa còn đƣợc gọi là chùa Phật Trắng hoặc Đăng Long tự. 

Đây là điểm đến hành hƣơng, vãn cảnh yêu thích của ngƣời địa phƣơng cũng nhƣ khách thập phƣơng và 

là ngôi chùa nổi tiếng nhất thành phố Nha Trang bởi lịch sử lâu đời với bức tƣợng Kim Thân Phật tổ 

nằm trên đỉnh núi. 

Xây dựng từ năm 1963, đã đƣa ngôi chùa vào danh sách kỷ lục Việt Nam: “Ngôi chùa có tƣợng Phật 

ngoài trời lớn nhất Việt Nam”. 

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


Quý khách tham quan mua sắm Yến sào Nha Trang tốt nhất, giá cả rẻ nhất; đƣợc 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, đƣợc phổ biển tỉ mỉ kỹ thuật xây dựng nhà chim và nghệ thuật dẫn dụ chim Yến vào nhà. Quý 

khách sẽ đƣợc nghe thuyết minh sâu sắc vòng đời chim Yến... Và, hấp dẫn nhất là đƣợc vào bên trong 

nhà chim, đƣợc sờ thấy những chiếc tổ Yến và nhìn thấy chim Yến “cƣ ngụ” trong môi trƣờng nhà phố. 

17h00: Xe đƣa đoàn đi thƣởng thức BUFFET HẢI SẢN VÀ THỊT NƢỚNG TRÊN 60 MÓN với thực đơn đa 

dạng phong phú nhƣ: 

1. THỰC PHẨM TƢƠI SỐNG: 

- Cá SẤU nƣớng nguyên con 

- Tôm (tôm sú/tôm bạc) 

- Ghẹ 

- Bạch tuộc  

- Đà điểu 

- Cá sấu 

- Cá ngừ 

- Basa phi lê 

- Lƣơn 

- Ếch 

- Hàu 

- Dợp 

- Sheo 

- Hàu 

- Nghêu 

- Vẹm Xanh 

- Sò (sò lụa/sò mía/sò huyết/sò lông/sò mồng) 

- Cá Điêu hồng 

- Cá Bông lau 

- Gà ƣớp (đùi gà/cánh gà/gà phi lê) 

- Heo ƣớp (sƣờn non/cốt lết/ba chỉ) 

- Bò xiên/heo xiên/gà xiên/xúc xích xiên 

- Mực (mực lá/mực cơm/mực ống/mực nang) 

 

2. THỰC PHẨM CHÍN: 

- Cơm chiên hải sản/dƣơng châu 

- Mì xào hải sản 

- Súp cua/súp hải sản/súp thái 

- Lẩu thập cẩm 

- Nghêu hấp sả/cháy tỏi 

- Đà điểu sốt nhật bản 

- Gà nấu la gu/gà chiên mắm/cà ri gà 

- Cá sấu xào laghim 

- Ếch xào sả ớt 

- Lƣơn xào lăn 

- Cá điêu hồng sốt cà 

- Bò sốt tiêu xanh 

- Mực chiên xù 

- Xúc xích chiên 

- Ba rọi chiên 

- Bánh mì nƣớng bơ tỏi/nƣớng rau củ 

- Chả giò chiên 

- Khoai tây chiên 

- Bánh bao chiên 

- Bánh phồng tôm 

- Bánh hỏi/bánh bèo 

- Gỏi cuốn tôm thịt 

- Gỏi cá mai 

- Cà tím nƣớng mỡ hành 

- Đậu bắp 

- Dƣa leo 

- Cà chua 

- Xà lách 

- La ghim luộc 

- Sa lát nga 

- Khoai lang luộc/bắp luộc 

- Rau lẩu 

3. TRÁNG MIỆNG 

- Dƣa hấu 

- Thanh long 

- Chuối… 

- Chuối sốt kem 

- Kem Vani/kem dừa 

- Chè đậu xanh/chè sâm bổ lƣợng 

 

NGÀY 2: DU NGOẠN  ĐẢO - BÃI SỎI - BÃI TRANH - BÃI MINI - ĐẢO BỒNG NGUYÊN - BAR 

TRÊN BIỂN- VINPEARLAND  

Buổi sáng: 

07h30: Dùng điểm tâm sáng tại Nhà hàng. 

08h00: Đoàn di chuyển xuống cảng để cùng hòa mình vào không khí mát  mẻ vớ i chƣơng trình du ngoạn Vịnh 

Nha Trang - với nhiều đảo lớn nhỏ cùng nhiều hình thù khác nhau, một nét đẹp của phố biển nơi đƣợc 

thiên nhiên ban tặng. 

Qúy khách sẽ đƣợc tàu đƣa đi tham quan 1 vòng đảo, chiêm ngƣỡng vẻ đẹp các bãi tắm mà thiên nhiên 

đã ƣu đãi ban tặng cho Nha Trang 



Ngang qua Làng Chài, ngắm nhìn cuộc sống hàng ngày của các ngƣ dân trên biển. Tiếp đến là Thủy 

Cung Trí Nguyên ( hay còn gọi là Thủy cung lộ thiên), nơi nuôi dƣỡng  hàng trăm loài sinh vật biển quý 

hiếm đa dạng đầy màu sắc. 

Quý khách có thể dừng chân tắm biển, đắm mình trong làn nƣớc trong xanh, nghỉ ngơi tại 1 trong các 

bãi tắm sau ( Bãi Tranh, Bãi Sỏi, Bãi Mini). Ngoài ra , Quý khách còn có thể thử sức với các trò chơi 

trên biển: Moto nƣớc, dù bay, kéo phao chuối…… 

10h00: Sau khi tắm biển, thử thách với các trò chơi trên biển.. Quý khách sẽ cùng tham gia chƣơng trình văn 

nghệ chƣơng trình văn nghệ “Cây nhà lá vƣờn “ dành riêng cho đoàn. 

Thƣởng thức “Tiệc rượu nổi – BAR” trên biển, với âm thanh sống động, Rƣợu Vang dành riêng cho 

đoàn rất thú vị . 

10h45: Đến nhà hàng trên Đảo dùng buổi trƣa, Với không gian thoáng đãng, mang đậm chất miền biển, Quý 

khách thƣ giãn tại đảo, dùng cơm trƣa tại nhà hàng theo thực đơn dành riêng cho đoàn 

Buổi chiều: 

13h00: Quý khách đăng kí đi Vinpearl Land – khu Du lịch tiêu chuẩn 5* ( chi phí tự túc )  mang tầm 

cỡ Quốc tế, nơi đƣợc biết đến nhƣ “Hòn Ngọc Viễn Đông”... bằng tàu. 

Quý khách tự do tham gia tất cả các trò chơi trong nhà , ngoài trời: 

 Hệ thống làn trượt đầu tiên trên đảo tại Châu Á: Alpine Coaster 

 Trò chơi bật nhảy Bungee 

 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 tặc, tàu lượn cao tốc. 

 Khám phá hệ thống các trò chơi trong nhà như: đấu bò tót, xe đụng, vườn cổ tích, thiên đường trẻ 

em, siêu thị 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 nghiệm đa cảm giác tại khu vực Công Viên Nước với các trò chơi cảm giá c mạnh : đường 

trượt 6 làn, hố đen vũ trụ , cảm tử quân , rơi tự do , sóng thần , phao bay & phao vượt tốc . Thỏa 

thích trong không gian của bé tại khu vực trò chơi dành cho gia đình : hồ bơi trẻ em, hồ tạo sóng, 

máng trượt thân người, máng trượt nhóm gia đình… 

 Dạo bộ dọc nhữngdãy phố mua sắmrộng hơn 6000 m
2
 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 

Khách nào không đi Vinpearland, 14h00: Tàu đƣa quý khách về đất liền, nghỉ ngơi, khám phá 

thành phố biển Nha Trang thỏa thích. 

18h00: Quý khách tự túc thƣởng thức ẩm thực Phố biển. 

21h00: Quý khách trở về đất liền nghỉ đêm tại Khách sạn 

 

NGÀY 3: NHA TRANG - TP. HỒ CHÍ MINH  

Buổi sáng: 

07h00: Làm thủ tục trả phòng Khách sạn. 

07h30: Dùng điếm tâm sáng tại Nhà hàng. 

08h00: Tƣ̣ do mua sắm tại Trung Tâm Thƣơng 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 thƣờng ngày của ngƣời dân xứ sở Trầm 

Hƣơng. 

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

cùng thƣ giãn với các trò chơi tập thể vui nhộn trên xe & nghe hƣớng 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, thƣởng thức rƣợu nho & các loại trái cây đặc sản của vùng.  

Buổi chiều: 

11h00: Dùng cơm trƣa tại Cà Ná. 

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

 

 

 


