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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy 3N2Đ
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-2341 - Khởi hành: Hằng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Sở hữu đường bờ biển trải dài xuyên suốt từ Bắc vào Nam, Việt Nam được xem là đất nước có rất nhiều
vùng biển đẹp hoang sơ, quyến rũ trong đó có Ninh Thuận. Vùng đất Ninh Thuận là một tỉnh duyên hải
miền Nam Trung Bộ nằm cách TP.HCM 350km. Tour du lịch Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy 3 ngày 2 đêm sẽ
giúp quý khách đến với Ninh Thuận một vùng đất gắn liền với cát, nắng nóng, sỏi đá và những con đường
chạy thẳng vào tim. Ngày nay, đứng trước những biến đổi của đất nước nhưng Ninh Thuận vẫn giữ được vẻ
đẹp nguyên sơ với biển xanh, cát trắng, vẻ đẹp thuần khiết với thiên nhiên mơ mộng, những món ăn ngon
mang đậm hương vị bản xứ.

NGÀY 01: TP.HCM - NINH THUẬN (ĂN 3 BỮA)

Sáng: Theo lịch trình của tour du lịch Ninh Thuận, xe và HDV công ty du lịch sẽ đón du khách tại điểm hẹn
bên trong thành phố. Sau đó, đoàn sẽ khởi hành lên đường rời TP.HCM đến Ninh Thuận.

Trên đường đi, đoàn dừng chân ăn sáng tại Dầu Giây, tiếp tục hành trình, HDV đưa du khách đi thẳng đến
TP.Phan Thiết dùng cơm trưa. Tại đây, du khách nghỉ ngơi, tự do tham quan chụp ảnh tại một số địa điểm
nổi tiếng của Phan Thiết như: bãi đá Ông Địa, rặng dừa Hàm Tiến, làng chài Mũi Né.

Sau đó, đoàn tiếp tục hành trình lên đường đến với Ninh Thuận, trên đường đi đoàn dừng tại Cà Ná để
ngắm cảnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng biển Ninh Thuận.

Chiều: Du khách đặt chân đến với biển Ninh Chữ của du lịch Ninh Thuận, du khách sẽ theo HDV đi nhận
phòng tại resort ven biển. Sau đó, du khách có thể tự do tắm biển và thưởng thức các món ẩm thực đặc
trưng mang đậm hương vị của biển với giá bình dân.

Tối: Du khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương, sau đó tự do đi dạo phố biển về đêm và nghỉ ngơi tại
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resort.

 

NGÀY 02: NINH CHỮ - VĨNH HY (ĂN 3 BỮA)

Sáng:  Du khách ăn sáng tại resort và làm thủ tục trả phòng. Sau đó, xe công ty sẽ đưa du khách đi tham
quan các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Thuận như: ruộng muối Ninh Hải, khu bảo tồn thiên nhiên núi
chúa và vịnh Vĩnh Hy.

Tại vịnh Vĩnh Hy, du khách sẽ được đi thưởng ngoạn phong cảnh vịnh bằng tàu đáy kính. Du khách sẽ được
chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt sắc của thiên nhiên với những rặng san hô  muôn màu muôn vẻ, những đàn cá
nhiều màu sắc, khám phá cuộc sống của ngư dân miền biển hay thử làm ngư phủ câu cá thu, cá ngừ tại bãi
Tây Sa, hòn Bò Bò và thưởng thức hải sản tươi ngon được đưa trực tiếp từ biển lên. Sau đó, du khách lên
tàu thường để đi tham quan phong cảnh ở mũi Cá Heo, mũi Yến, mũi Cọc, mũi Ốc Rạng, hang Yến, đầm
Đăng, bãi tắm Bà Điên…

Chiều: HDV công ty sẽ đưa du khách đi tham quan các địa điểm như:

Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp
Làng gốm Chăm Bàu Trúc
Tháp chàm Poklonggarai
Chinh phục đồi cát Nam Cương.
Tối: Du khách ăn tối tại nhà hàng ở thành phố Phan Rang. Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Du
khách tự do khám phá thành phố về đêm.

 

NGÀY 03: PHAN RANG - TP.HCM (ĂN 2 BỮA)

Sáng: Du khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó, du khách tự do nghỉ ngơi, tham quan cho đến
giờ làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe và HDV sẽ đưa du khách khởi hành về lại TP.HCM.

Trên đường về, du khách dừng chân tham quan vườn nho, tìm hiểu về cách trồng và chăm sóc nho của
người Ninh Thuận. Tại đây, du khách có thể mua các loại đặc sản làm nên tên tuổi của Nho Ninh Thuận. Du
khách cũng có thể mua thêm đặc sản tỏi Phan Rang tại các cửa hàng bán đặc sản.

Trưa, chiều: Du khách dừng chân dùng cơm trưa với đoàn và tiếp tục hành trình khởi hành về TP.HCM.

Tối: Du khách về đến TP.HCM, HDV và xe sẽ đưa du khách về lại điểm hẹn trong thành phố. HDV chia tay
du khách, kết thúc tour du lịch Ninh Thuận 3 ngày 2 đêm hấp dẫn. Hẹn gặp lại du khách trong những
chương trình tour Ninh Thuận sau.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Giá trọn gói Phương tiện

Hàng tuần 1,890,000 Ô tô
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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

GIÁ TOUR BAO GỒM:

Xe du lịch đời mới vận chuyển đưa đón tham quan theo chương trình
Khách sạn đầy đủ tiện nghi gần trung tâm 2 khách /phòng
Khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 3*** - 4 **** ngay bãi biển Ninh Chữ
Bao gồm các các bữa ăn trong chương trình 
Bao vé vào cổng các điểm du lịch trong tour, tàu đáy kính tham quan Vịnh Vĩnh Hy, ngắm san hô.
 Hướng dẫn viên thiết minh phục vụ nhiệt tình
Bảo hiểm du lịch trọn tour theo mức 10.000.000 đồng.

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

Ăn uống ngoài chương trình, trò chơi giải trí cá nhân.
Giặt ủi, điện thoại, nước trong phòng, chi phí cá nhân ngoài chương trình

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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