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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 đảo Bình Hưng - Ninh Chữ 2 ngày 2 đêm giá rẻ
Thời gian: 2 ngày 2 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Với chương trình tour du lịch Bình Hưng - Ninh Chữ 2 ngày 2 đêm được tổ chức bởi Du Dịch khách
đoàn Nắng Mới. Nhằm tạo ra những mục tiêu gắn kết các thành viên gia đình, xí nghiệp, cơ quan cùng
nhau tạo ra sức mạnh và hoàn thành mục tiêu chung của tâp thể. Du lịch khách đoàn Nắng Mới mong
muốn xóa bỏ khoảng cách, tạo nguồn động lực, tiếp thêm ý chí, sức mạnh trong công việc thông qua
chương trình teambuilding, gala dinner nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng nét văn hóa đặc trưng
riêng của mình.

ĐÊM 1: TP.HCM - ĐẢO BÌNH HƯNG

22:00 Xe và HDV Công ty Du lịch Nắng Mới đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đến với hòn ngọc thô
mệnh danh đảo Bình Hưng.

Dừng chân ăn nhẹ buổi tối tại ngã ba Dầu Giây (chi phí tự túc).

Nghỉ đêm ở trên xe.

 

NGÀY 1: ĐẢO BÌNH HƯNG - NINH CHỮ (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng địa phương - Quý khách chuẩn bị hành trang qua
đảo Bình Hưng bằng tàu gỗ.

08h00: Cano đón khách đi tá̆m bãi tá̆m Cây Me, lặn ngá̆m san hô Bãi lớn. Bãi Cây Me còn gọi là bãi Hòn
Rùa. Tuy nằm ngay trên đảo Bình Hưng, nhưng để di chuyển đến bãi này bạn cần phải thuê tàu, vì không
có đường bộ xuống bãi. Bãi này khá nhỏ, cát rất sạch. Nước ở đây có màu xanh trong như nước hồ bơi
khiến du khách cứ ngỡ đây là bãi nhân tạo.

10h30: Khách vè̂ nhà bè Hải Thủy Bıǹh Hưng tá̆m nước ngọt
Buỏ̂i ăn trưa đặc biệt: 
•    Tôm Hùm tươi só̂ng.
•    Cà̂u Gai nướng trứng cút mỡ hành
•    Hà̂u hương nướng mỡ hành
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•    Cá nướng mọi
•    Ó c há̂p các loại
•    Lả̂u cá chua cay
•    Trái cây, trà đá

14h30: Khách di chuyẻ̂n vào đảo và tham quan đảo bà̆ng xe điện
Tham quan Đò̂i An Hill, có nhiè̂u view chụp hıǹh xen kẻ giữ Núi và Biẻ̂n. Những điẻ̂m chụp hıǹh nỏ̂i tié̂ng
như là: Cà̂u Bảy Màu ven biẻ̂n, Xıćh đu trên đò̂i, Thảm lưới ngá̆m biẻ̂n, Khung trái tim,...
Tié̂p đé̂n khách được di chuyẻ̂n đé̂n Bãi Đá Trăm Trứng, những viên đá tròn nà̆m cạnh nhau trông rá̂t đẹp
má̆t và độc lạ. Bãi Đá nà̆m cạnh biẻ̂n, mọi người có thẻ̂ vừa ngá̆m biẻ̂n vừa chụp ảnh lưu niệm.

16h00: Quý khách nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi – Ăn tối trên đảo với những đặc sản địa  phương.
 

NGÀY 2: NINH CHỮ - TP.HCM  (ĂN: SÁNG, TRƯA)

06h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại Bình Hưng – Sau đó quý khách tự do khám phá cuộc sống của người
dân địa phương trên đảo

08h00: Quý khách trả phòng và sau đó chia tay Bình Hưng trở về Vịnh Vĩnh Hy. 

09h30: Đoàn đến Bến tàu Du lịch Vĩnh Hy – Quý khách lên tàu Đáy Kính.

10h00: Tại đây, quý khách cùng ngắm san hô, cá biển nhiều màu sắc, khám phá cuộc sống ngư dân,
thưởng ngoạn phong cảnh vịnh, rất thơ mộng hùng vĩ với mũi Cá Heo, mũi Yến, mũi Cọc, mũi Ốc Rạng,
hang Yến, đầm Đăng… Tàu ghé nhà bè, Quý khách tự do tắm biển tại bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận hoặc
thưởng thức hải sản tươi sống trên các bè (Dùng cơm trưa tại Vĩnh Hy). 

13h00: đoàn chia tay Vĩnh Hy – Quý khách chia tay đảo và về lại Sài Gòn – trên hành trình quý khách tham
quan Vườn Nho của người dân địa phương - Tại đây, quý khách cùng chụp hình check in vườn nho với người
dân địa phương và cũng như tận tay hái những trái nho tươi mọng nước, bỏ vào miệng nhai cùng với cảm
giác tan chảy.

21h00: Quý khách về lại điểm xuất phát bạn đầu công ty Du Lịch Nắng Mới nói lời chia tay và hẹn gặp lại
quý khách trong những hành trình tiếp theo.
 

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 Thời Gian Khách sạn Giá Tour Phương Tiện

Theo yêu cầu
2N2Đ Khách sạn - Có hồ bơi 1,990,000đ Xe Ô Tô

2N2Đ Nhà nghỉ trên đảo 1,790,000đ Xe Ô Tô

Lưu ý: Giá tour áp dụng từ 20 khách trở lên.

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).
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• 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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Giá tour bao gồm:

Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, máy lạnh, ghễ ngã đưa đón suốt tuyến.

Ăn uống: 02 bữa ăn sáng trên đảo, 1 bữa ăn hản trưa đặc biệt 380.000đ (Có tôm hùm)

02 buổi chính tiêu chuẩn 140.000/người/buổi.

Dịch vụ lưu trú: Dịch vụ khách sạn trên đảo (Quý khách tuỳ chọn dịch vụ lưu trú)

Tham quan Những điểm tham quan tính phí theo chương trình:

Xe điện tại Bình Hưng, Cano đưa quý khách tham quan và ngắm biển.

Tàu đáy kính tại Vĩnh Hy

Hướng dẫn viên: Hướng dẫn viên chuyên nghiệp của Du Lịch Nắng Mới

Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp.

Nón du lịch.

Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

Khăn lạnh.

 

Không bao gồm:

Thuế VAT

Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn, tham quan ngoài chương trình.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Những dịch vụ tiện ích cá nhân tại khách sạn.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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