
TOUR ĐẢO ĐIỆP SƠN - NHA TRANG 

 
 TRẢI NGHIỆM  ĐẢO ĐIỆP SƠN CON ĐƢỜNG DƢỚI BIỂN ĐỘC ĐÁO 

 KHU DU LỊCH HÒN CHỒNG – KHU DU LỊCH IRESORT 

 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: 1.490.000VND 

 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  – NHA TRANG   (NGHỈ ĐÊM TRÊN XE) 

Buổi tối: 

20h00 Xe và hƣớng dẫn viên công ty HaiDangTravel đón đoàn tại điểm hẹn trong thành phố, sau đó khởi hành 

đi Đảo Điệp Sơn. Nghỉ đêm trên xe. 

 

NGÀY 2: KHÁM PHÁ ĐẢO ĐIỆP SƠN- CON ĐƢỜNG DƢỚI BIỂN ĐỘC ĐÁO  

Buổi sáng: 

07h30: Quý khách dùng bữa sáng tại nhà hàng thuộc địa phận Ninh Hòa. Sau đó tiếp tục hành trình đến với xã 

Vạn Giã. 

Quý khách lên tàu khám phá “Đảo Điệp Sơn” – Điệp Sơn là một dãy gồm 3 hòn đảo nhỏ thuộc vịnh Vân 

Phong, tỉnh Khánh Hòa. Hành trình khám phá bắt đầu từ thị trấn Vạn Giã, sau khoảng một giờ đồng hồ 

lênh đênh trên biển, du khách sẽ đặt chân đến quần đảo Điệp Sơn. 

Điều đặc biệt ở đảo Điệp Sơn chính là hành trình chinh phục con đƣờng dƣới biển vô cùng độc đáo và thú 

vị dài gần 700 mét, nối liền hòn đảo giữa với đảo Điệp Sơn lớn. Con đƣờng uốn lƣợn, rộng khoảng 1 mét 

và nằm sâu dƣới mặt nƣớc biển trong xanh chƣa đến nửa mét. Đi bộ trên con đƣờng này đem lại cảm giác 

vô cùng thích thú, xen lẫn hồi hộp và một chút sợ hãi khi bạn phải bƣớc giữa đại dƣơng bao la. Bạn có thể 

thỏa thích ngắm nhìn những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội hai bên, chốc chốc lại thấy những đàn cá nhảy 

tung lên khỏi mặt nƣớc, hay giơ tay vẫy chào con thuyền đang chạy lƣớt qua.Quý khách tự do tắm biển. 

Buổi chiều: 

12h00: Quý khách dung cơm tại đảo với các món Hải Sản nhƣ: 

1.Tôm nƣớng 

2.Mực nƣớng 

3.Cá nƣớng 

4.Lẩu Hải sản + bún 

5.Cơm chiên 

6.Trái cây trà đá trang miệng. 



Tiếp tục khám phá cảnh đẹp nơi đây: Những cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp. Chiều chiều theo chân ngƣời dân 

chài lƣới đánh cá, sau đó cùng nhau khám phá con đƣờng đi bộ ngang qua biển.Chắc chắn bạn sẽ có 

những trải nghiệm đáng nhớ tại đây. 

14h30: Tàu đón đoàn về lại Nha Trang nhận phòng nghỉ ngơi. 

17h30: Đến Nha Trang, đoàn thƣởng thức bữa tối tại thành phố biển với đặc sản nem nƣớng Ninh Hòa. Ngoài 

hƣơng vị giò n, thơm của món nem Nƣớng , Quý khách còn có cơ hội thƣởng thức món Bún thịt nƣớng 

mang hƣơng vị của miền Trung , món nem chua – chả lụa mang đặc trƣng của thị xã Ninh Hòa – Khánh 

Hòa, sau đó trờ về khách sạn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi tối:  

Tự do khám phá thành phố biển về đêm 

 

NGÀY 3: HÒN CHỒNG - NHÀ YẾN-IRESORT- CHÙA LONG SƠN - NHÀ THỜ ĐÁ – VINPEARLAND 

Buổi sáng:  

07h00: Xe đón đoàn dung điểm tâm sáng tại Nhà hàng. 

08h00: Đoàn tham quan KLD Hòn Chồng - Hòn Vợ, Tới đây du khách có thể cảm nhận bãi đá Hòn Chồng nhƣ 

là nơi giao nhau giữa núi và biển. Bởi chỉ vài bƣớc chân du khách có thể chạm đến mặt biển hoặc ngay 

chân đồi. Đến đây du khách còn đƣợc nghe nhiều câu chuyện kỳ thú về sự tích bãi đá này giữa một phong 

cảnh thiên nhiên hữu tình.Nơi đây, phong cảnh hữu tình. Núi, biển và bờ nằm sát bên nhau. Khác với bãi 

biển dọc theo đƣờng Trần Phú ở khu trung tâm, bãi biển ở khu vực Hòn Chồng khá yên tĩnh. Tại đây, 

khách có thể ngồi trên mõm đá buông câu hoặc di chuyển vài chục mét vào phía bờ để tắm biển trên bãi 

cát mịn màng, thoai thoải. Nƣớc biển trong xanh và hiền hòa.Nơi đây cũng là một trong những điểm ngắm 

thành phố biển đẹp nhất 

09h00: 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 dẫnnhất 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 

11h00: Đoàn dùng buổi trƣa tại Nhà hàng, về khách sạn nghỉ ngơi 

Buổi chiều: Quý khách có thể chọn 1 trong 2 chƣơng trình 

Lựa chọn 1:  

14h00: Xe đƣa đoàn tham quan Khu Du Lịch 5 Sao Vinpearland ( chi phí tự túc ) 

 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 giác 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 những dãy phố mua sắm rộng 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 

18h00: Khởi hành về lại.cảng Phú Quý bằng hệ thống cáp treo vƣợt biển dài nhất thế giới. 

Lựa chọn 2: 

14h00: 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”. 

15h00: Xe đƣa đoàn đi tắm khoáng tại Iresort. Cách trung tâm thành phố khoảng 4km, đó là khoảng cách giúp 

I - resort có đƣợc sự yên tĩnh cần thiết để du khách tới đây đƣợc thƣ 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 lƣợn kết hợp với lối kiến 

trúc độc đáo sử dụng các vật liệu địa phƣơng nhƣ gỗ, đá, lá dừa nƣớc, khu nghỉ dƣỡng I – resort hiện ra 

nhƣ một ốc đảo thu nhỏ, gây ấn tƣợng cho du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên . Nhƣ 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 

thƣ 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.        

Hiệu quả của bùn khoáng trong việc chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và chữa bệnh đã đƣợc thế giới công nhận 

và biết đến từ lâu. Cho đến nay, tắm bùn – tắm khoáng vẫn là loại hình du lịch độc đáo đƣợc du khách 

trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế yêu thích. 

16h30: Đoàn tham quan Nhà Thờ Đá, một công trình kiến trúc độc đáo của Nha Trang. 

18h30: Tự túc thƣởng thức các món đặc sản tại Nha Trang 

Buổi tối:  

 Tự do khám phá thành phố Nha Trang, nghỉ đêm tại Nha Trang  

 

NGÀY 4: NHA TRANG - TP. HỒ CHÍ MINH   

Buổi sáng: 

07h00: Làm thủ tục trả phòng Khách sạn. 

07h30: Dùng điểm 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. 
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