DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
ĐT: 028 3620 8008 - Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy 2N2Đ
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Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
Mã Tour: TN-2548 - Khởi hành: Hằng tuần
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR

w
w
.D

ul

Ninh Chữ được đánh là là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt thuộc Vịnh Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận.
Ninh Chữ có thắng cảnh đẹp với nhiều dịch vụ du lịch hấp dẫn, bãi biển hình vòng cung nước trong xanh,
cát trắng mịn và có không khí trong lành. Đến với tour du lịch vịnh Vĩnh Hy - Ninh Chữ, không chỉ được
chiêm ngưỡng cảnh đẹp, hòa mình với làn nước biển trong xanh mà còn được thưởng thức rất nhiều đặc
sản tươi ngon, hấp dẫn tại quê hương của Phan Rang - Tháp Chàm.

ĐÊM 01: SÀI GÒN - NINH CHỮ
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22h00: Xe và hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn khởi hành đi Ninh Chữ - quý khách nghỉ đêm trên xe.

NGÀY 01: THAM QUAN VỊNH VĨNH HY -TẮM BIỂN NINH CHỮ (DÙNG 3 BỮA)
Sau một đêm nghỉ ngơi trên xe, quý khách đến khu vực Ninh Thuận, đoàn vệ sinh cá nhân và dùng điểm
tâm sáng tại nhà hàng.
07h30: Điểm tham quan đầu tiên trong chương trình buổi sáng là Hang Rái, cùng đón bình minh tại Hang
Rái – là một trong những điểm nhấn khi du lịch Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái mang lại cảm giác tuyệt hảo cho
quý khách khi được lạc vào xứ sở của câu chuyện cổ tích bởi vẻ đẹp gần như hoàn hảo. Từ những hòn đá
nhiều hình thù xếp chồng lên nhau tạo ra vô số hang động lớn nhỏ đẹp mắt.
08h30: Đoàn khởi hành tham quan vịnh Vĩnh Hy – một trong 4 vịnh đẹp của Việt Nam. Trên đường đi, quý
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khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp và hoang sơ của vườn quốc gia Núi Chúa và hoạt động làm muối của người
dân nơi đây.
09h30: Đến vịnh Vĩnh Hy, xuống thuyền tham quan Vịnh, tàu đáy kính sẽ đưa quý khách đến những rạn
san hô. Quý khách có thể xem san hô từ tàu đáy kính hoặc sử dụng ống thở rời khỏi thuyền để lặn ngắm
xem san hô (tự túc). Kết thúc xem san hô, tàu sẽ đưa quý khách đến bãi Bà Điên hoặc Bãi Cóc để tắm biển
và tự túc thưởng thức hải sản…
12h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, cùng thưởng thức những món tươi ngon và mang đậm chất
hương vị nơi miền biển.
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Chiều: Sau bữa trưa, quý khách nghỉ ngơi thư giãn, đoàn trở lại đất liền, trên đường về đoàn ghé tham
quan:
Vườn nho Thái An - Quý khách sẽ thực sự ngỡ ngàng khi được tận mắt chứng kiến những giàn nho trĩu quả,
rợp mát. Đoàn tự do chụp hình lưu niệm, thưởng thức nho ngay tại giàn. Quý khách có thể mua nho tươi về
làm quà.
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14h00: Đoàn về khách sạn/Resort quý khách nhận phòng nghỉ ngơi và tắm biễn tự do.

16h00: Đoàn tập trung ra biển tham gia chương trình game show trên biển với các trò chơi hấp dẫn do đội
ngũ HDV công ty tổ chức.
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Ghi chú: Chương trình teambuilding chỉ áp dụng cho đoàn là cơ quan Doanh Nghiệp, tập thể đi riêng trên
40 khách.
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Ngoài ra quý khách có thể tự do mua vé tham gia các trò chơi cá nhân khác như: dù lượn, moto nước,…
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18h00: Quý khách dùng bữa tối với thực đơn cực hấp dẫn tại nhà hàng – với rất nhiều món tươi ngon, quý
khách có thể tự tay lựa chọn và nướng tại bàn cùng gia đình thưởng thức.
Buổi tối: tự do nghỉ ngơi tại resort.
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NGÀY 02: NINH CHỮ - ĐỒI CÁT NAM CƯƠNG - LÀNG MỸ NGHIỆP - SÀI GÒN (DÙNG 3 BỮA)
07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng, sau bữa điểm tâm sáng đoàn khởi hành tham quan:
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Đồi Cát Nam Cương - là một trong những đồi cát rất hoang sơ tại tỉnh Ninh Thuận. Đến đây quý chắc chắn
sẽ có những bức ảnh tuyệt đẹp, mang lại cảm giác y như quý khách đang đi du lịch tại những sa mạc ở
vùng đất Châu Phi.
Đoàn khởi hành đi tham quan Trùng Sơn Cổ Tự, Chùa tọa lạc tại khu di tích lịch sử Núi đá Chồng thị trấn
Khánh Hải, huyện Ninh Hải được coi là địa linh của tỉnh Ninh Thuận. Cách trung tâm TP. Phan Rang – Ninh
Thuận chưa đầy 5km về phía đông Bắc và cách biển Ninh Chữ chưa đầy 1km, nơi đây sở hữu một vẻ đẹp
hữu tình mà không phải địa danh nào cũng có được khi tọa lạc trên vị trí đặc biệt độc đáo là đồi cao và dựa
lưng vào sườn núi.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2021 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
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Giá người lớn

Giá trẻ em (4-11T)

Phương Tiện

2 Sao

1,550,000

70%

Ô tô

3 Sao

1,650,000

70%

Ô tô

Resort TTC

1,850,000

70%

Ô tô
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Khách sạn
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Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
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GIÁ TOUR BAO GỒM:
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* Vận Chuyển:
- Xe giường nằm đời mới, êm ái, sang trọng, máy lạnh suốt tuyến, hệ thống âm thanh hiﬁ, tài xế ân cần,
lịch sự (Áp dụng cho đoàn khởi hành trên 26 khách, thì sẽ đi xe giường nằm).
- Xe 29C - 16C đời mới máy lạnh, êm ái, sang trọng (Trường hợp không đủ khách đi xe giường nằm thì đoàn
sẽ đi xe ghế).
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* Các bữa ăn gồm:
- 02 bữa ăn sáng: Cơm, phở, hủ tiếu + càphê, nuớc ngọt 50.000đ/phần + 1 bữa buﬀet tại resort.
- 03 bữa ăn chính: 02 bữa thực đơn 5-6 món phong phú 100.000đ + 01 bữa tối Buﬀet BBQ đầy hấp dẫn.
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* Lưu trú:
- Phòng 2,3,4 khách, khách sạn tương đồng gần biển như: Long Thuận Resort, Resort Ninh Thuận, Tùy theo
sắp xếp).
- Phụ thu phòng 1 khách/phòng: 480.000đ/phòng/đêm
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* Tham quan:
- Quý khách được bao vé tham quan theo chương trình + Tàu tham quan Vịnh Vĩnh Hy.
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* Hướng dẫn viên:
- HDV Tiếng việt, vui vẻ nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, phục vụ đoàn suốt tuyến.
- HDV tiếng ngoại ngữ (vui lòng liên hệ trước).
* Bảo hiểm:
- Quý khách được tham gia bảo hiểm khi đi Du Lịch, mức bồi thường tối đa: 20.000.000 đ/1 trường hợp.
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* Quà tặng:
- Quà lưu niệm trên xe của công ty tặng cho từng du khách, phần thưởng trò chơi trên xe,
- Khăn thơm, nước suối chai 01 chai 500 ml/1 ngày,
- Nón Du Lịch
CHƯA BAO GỒM:
- Thuế VAT.
- Chi phí điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân khác.
- Phụ thu chi phí phòng 1 khách/phòng
GIÁ VÉ TRẺ EM
- 05 tuổi: Không mua vé – ngủ chung giường với ba – mẹ; gia đình tự lo ăn và các chi phí phát sinh cho bé.
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- Từ 05 đến 10 tuổi: Mua 75% vé. Giá bao gồm 01 chỗ ngồi trên xe, 01 chỗ ngồi trong bữa ăn, vé tham
quan, quà tặng, bảo hiểm. Ngủ chung giường với bố mẹ.
- Từ 11 tuổi: Mua 100% vé.
- Hai người lớn được kèm 01 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 75% vé.
ĐIỀU KIỆN HỦY/HOÃN TOUR:
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- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua chịu chi phí: 30% giá vé.
- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé.
- Quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé.
- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé.
- Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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Văn phòng Đặt Tour
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 028 3620 8008
Hotline: 0934 040 332
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Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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