
© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 1

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 3N3Đ
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm

Mã Tour: TN-2353 - Khởi hành: Hằng Tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Là một trong số những điểm du lịch biển được ưu tiên với rất nhiều du khách Việt trong vòng 5 năm trở lại
đây, du lịch Ninh Chữ hay du lịch Ninh Chữ – Vĩnh Hy đang dần trở nên phổ biến như du lịch Nha Trang, du
lịch Phan Thiết – Mũi Né và du lịch Vũng Tàu. Nếu như phát triển được thì trong vòng 5-10 năm đến vùng
đất này chính là một trong những điểm để quý khách có thể là một trong những điểm du lịch ấn tượng
nhất.

 

ĐÊM 01: TP.HCM - PHAN RANG

11h00 Xe và hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới đón khách tại tại điểm hẹn đoàn khởi hành đi Ninh Chữ -
Qúy khách sẽ nghỉ ngơi thư giãn trên xe.

NGÀY 01: PHAN RANG  - NINH CHỮ - HANG RÁI (ĂN 02 BUỔI)

06:00 Xe đưa đoàn đến NH tại Phan Rang vệ sinh cá nhân , dùng điểm tâm sáng sau đó khởi hành tham
quan:

Đồi Cát Nam Cương - những tia nắng đầu tiên bắt đầu lóe lên và lan dần trên trảng cát vàng làm hiện rõ
những tầng lớp cát phân giải nhiều màu sắc sáng tối như những con sống nhấp nhô ngoài biển khơi.
Làng Dệt Mỹ Nghiệp – Là làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi tiếng của người Chăm ở Ninh Thuận. Nét
độc đáo của làng nghề cổ này chính là việc người dân dệt thổ cẩm theo phương pháp thủ công, lưu giữ dấu
ấn văn hóa Chăm còn mãi với thời gian.
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Tháp Pokolong Giarai - một ngôi đền tháp theo kiến trúc của người Chăm, là điểm văn văn hóa và lịch sử
hiện vẫn còn khá nguyên vẹn ở Ninh Thuận. Từ đây bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố Phan Rang Tháp
Chàm.
 

12:00 Qúy khách dùng cơm trưa về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.Chiều xe đưa đoàn đi tham quan
“Cánh Đồng Nho” – tại đây du khách có thể chụp ảnh sống ảo với những chùm nho chín mọng.Hoặc mua
sắm đặc sản của vùng đất nơi đây về làm quà cho người thân.

Hang Rái - khách khám phá vẻ đẹp kỳ thú với bãi San hô cổ – ví như “Sao Hỏa” trên biển, biển đắm mình
với những hồ bơi thiên nhiên đan xen cảm giác hồi hộp pha chút mạo hiểm khi sóng vỗ, thỏa thích tạo cho
mình những shoot hình tuyệt đẹp cho riêng mình.
 

Qúy khách về khách sạn vệ sinh cá nhân nghỉ ngơi hoặc tự do thưởng thức hải sản tươi sống tại Khu bờ kè
Vịnh Vĩnh Hy .(Ăn tối tự túc)

NGÀY 02: VĨNH HY - NINH CHỮ (ĂN 03 BUỔI)

07:30 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn , lên tàu tham quan Vịnh Vĩnh Hy –  Ngắm san hô trên tàu
đáy kính, tắm biển Bãi Cóc, tham gia các trò chơi như Phao Chuối – Moto và  thưởng thức hải sản trên bè
như nhum, ghẹ, mực,…với giá bình dân(chi phí tự túc).

12:00 Tàu đưa đoàn về đất liền , dùng cơm trưa và về khách sạn nghỉ ngơi.Chiều xe chở đoàn đi tham
quan “Cung Đường Biển Đẹp Nhất Việt Nam.” Hoặc có thể tự do tắm biển tham quan chụp hình trong
khuôn viên Vịnh .

18:00 Qúy khách dùng cơm tối tại nhà hàng,tự do tham quan và nghỉ đêm.

NGÀY 03: VĨNH HY - PHAN RANG - TP.HCM (ĂN 02 BUỔI )

07:30 Qúy khách dùng điểm tâm sáng ,làm thủ tục trả phòng,khởi hành về lại TP.HCM. Trên đường về đoàn
ghé tham quan Làng Gốm Bàu Trúc -một trong những làng gốm cổ nhất Đông Nam Á còn tồn tại cho đến
ngày nay, nổi tiếng với những sản phẩm gốm thủ công và kỹ thuật nung gốm độc đáo, mang đậm nét văn
hóa Chăm.

12:00 Đoàn dùng cơm trưa tại Phan Thiết và mua sắm đặc sản Phan Thiết như: Nước mắm, mực một nắng,
khô cá các loại,...

18:00 Xe đưa du khách về đến TP. HCM , kết thúc hành trình tham quan. Hẹn gặp lại quý khách vào hành
trình tiếp theo của Du Lịch Nắng Mới.

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)

Khách sạn Giá người lớn Giá trẻ em (4-11T) Phương Tiện

3 Sao 1,900,000 70% 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 BAO GỒM:

Xe du lịch 16-29-45 Chỗ đời mới, máy lạnh, tivi, đưa đón tham quan theo chương trình.
K/S 2* Châu Gia tiện nghi, sạch đẹp: …Tiêu chuẩn 4 khách/phòng
Ăn theo chương trình : 03 bữa sáng tô/ly + 04 bữa chính cơm phần - 100.000đ/xuất.
Vé vào cổng các điểm du lịch trong tour.
Hướng dẫn viên thuyết minh phục vụ nhiệt tình suốt tuyến.
Bảo hiểm du lịch trọn tour mức bồi thường 20.000.000 đ/khách.
Qùa tặng Nón du lịch, nước uống, khăn lạnh.

GIÁ TRẺ EM

Trẻ dưới 04 tuổi (2015) miễn phí vé tour,gia đình tự lo ăn uống.
Trẻ từ 05 tuổi - 10 tuổi (2009) tính 70% giá tour, ngủ chung giường với Bố, Mẹ.
Trẻ từ 11 tuổi trở lên tính như người lớn.
Mỗi gia đình chỉ được phép kèm theo một bé miễn phí, từ bé thứ 2 sẽ thu 70 %vé người lớn (ngủ chung với
bố,mẹ).
GIÁ CHƯA BAO GỒM
Giặt ủi, điện thoại, nước trong tủ lạnh,chi phí cá nhân ngoài chương trình.
Tiền tip cho tổ phục vụ.
Chi phí ghế dù, tắm nước ngọt, hải sản... tại Vĩnh Hy
Thuế VAT.

ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC PHÍ HỦY TOUR

Quý khách đặt cọc 70% giá trị tour ngay sau khi đăng kí tour, số tiền 30% còn lại Hướng Dẫn Viên sẽ thu
trên xe trong ngày khởi hành.
Hủy tour ngay sau khi mua: chịu phí 10% tổng giá tour.
Hủy tour trước 10–07ngày KH (không tính thứ 7,chủ nhật):chịu phí 50% tổng giá tour.
Hủy tour trước 06–03ngày KH (không tính thứ 7,chủ nhật):chịu phí 70% tổng giá tour.
Hủy tour trong vòng 03 ngày tính từ ngày KH: chịu phí 100% tổng giá tour.
Lễ ,Tết không hoàn không hủy.
Trường hợp bất khả kháng do nguyên nhân khách quan như thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, bạo loạn….mà
không thể khởi hành tour, công ty sẽ sắp xếp lịch khởi hành trong một ngày khác cho quý khách theo quy
định của công ty.

DU LỊCH NẮNG MỚI
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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

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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