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CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH

 Phan Rang - Tháp Chàm
 Biển Ninh Chữ
 Vịnh Vĩnh Hy
BIEÅN XANH ÑAÁT NAÉNG


Tắm biển. Khám phá vịnh Vĩnh Hy qua tàu đáy kính.



Thưởng thức các món ngon: Bánh căn, bánh xèo, bánh bèo.



Qùa lưu niệm: Vải thổ cẩm, gốm Chăm Bàu Trúc.



Đặc sản Ninh Thuận: Con Dông, mực một nắng, hải sản khô, nước mắm, tỏi, nho…

 Thời gian
: 03 ngày 02 đêm.
 Khởi hành : Thứ sáu hàng tuần.
 Phương tiện : Đi về bằng xe.
NGÀY 1 : SÀI GÒN – PHAN RANG (334 Km)
Buổi sáng, khởi hành từ Cung Văn Hóa Lao Động TP.Hồ Chí Minh đi Phan Rang . Đoàn đi qua Phan Thiết,
tham quan một thoáng trung tâm thành phố với những resort, khu nghỉ dưỡng, khu giải trí cao cấp ven biển.
Quý khách dừng chân đón gió biển, chụp ảnh lưu niệm ở bãi biển Cà Ná. Đến thị xã Phan Rang – Tháp
Chàm (tỉnh Ninh Thuận).
Buổi chiều, Quý Khách đến khách sạn nhận phòng và tắm biển tại bãi tắm gần khách sạn.
Buổi tối, Quý khách dạo phố biển về đêm, Nghỉ đêm tại Phan Rang – Tháp Chàm. (Ăn sáng, trưa, chiều)
NGÀY 2 : PHAN RANG – VĨNH HY (42 km)
Buổi sáng, xe đưa đoàn đi qua ruộng muối Ninh Hải, khu bảo tồn thiên nhiên núi Chúa để đến vịnh
Vĩnh Hy, Quý khách xuống tàu ra 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, bãi tắm Bà Điên. Qua tàu đáy kính Quý
khách ngắm san hô, cá biển nhiều màu sắc, khám phá cuộc sống cư dân miền biển, thử làm ngư phủ câu
cá thu, cá ngừ tại bãi Tây Sa và hòn Bò Bò, thưởng thức hải sản tươi ngon được đưa trực tiếp từ biển lên.
Buổi chiều, đoàn đi tham quan làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, làng gốm Chăm Bàu Trúc, tháp chàm
Poklonggarai.
Buổi tối, Quý Khách tự do.
(Ăn sáng, trưa, chiều)
NGÀY 3 : NINH CHỮ – SÀI GÒN ( 334 Km )
Buổi sáng, Quý Khách tự do tắm biển, sau đó trả phòng và đi tham quan vườn nho, thưởng thức đặc sản
Phan Rang.
Đoàn khởi hành về TP.Hồ Chí Minh theo cung đường Ngã ba Cát Lái – hầm Thủ Thiêm, hầm vượt sông
dài nhất Đông Nam Á.
Buổi chiều, về đến Sài Gòn chia tay hẹn ngày tái ngộ.

(Ăn sáng, trưa)
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* Ngaøy ñi, xe ñoùn khaùch vaø khôûi haønh luùc 6 giôø taïi Cung Vaên Hoùa Lao ÑoängTP.HCM
soá 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Phöôøng Beán Thaønh, Quaän I.
* Ngaøy veà, xe traû khaùch taïi ñòa ñieåm treân.
* Chöông trình coù theå thay ñoåi hoaëc saép xeáp laïi, nhöng vaãn ñaày ñuû theo noäi dung treân.

BẢNG GIÁ DÀNH CHO 1 KHÁCH
HẠNG VÉ

GIÁ VÉ

PHỤ THU
Phòng Đơn

Khách sạn 2 sao

2.588.000 vnđ

400.000 vnđ

Khách sạn 3 sao

2.729.000 vnđ

600.000 vnđ

Khách sạn 4 sao

3.262.000 vnđ

1.000.000 vnđ

GIÁ VÉ BAO GỒM :
 Xe đời mới, đưa đón khách đi theo chương trình trong tour.
 Tàu đáy kính tham quan vịnh.
 Khách sạn (1 phòng 2 khách).
- Khách sạn 2 sao
: HỒNG ĐỨC.
- Khách sạn 3 sao
: LONG THUẬN, BÀU TRÚC RESORT (KHU SAKAYA).
- Khách sạn 4 sao
: SÀI GÒN – NINH CHỮ, BÀU TRÚC RESORT (KHU BRANG).
(Hoặc các khách sạn tương đương)
 Ăn uống gồm 3 bữa trong ngày, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.
 Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
 Vé vào cửa các thắng cảnh.
 Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 2 chai/ ngày).
 Quà tặng, xổ số vui có thưởng.
 Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 60.000.000vnđ/trường hợp.
GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM :
Ăn uống ngoài chương trình và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân.
GIÁ VÉ TRẺ EM:
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên mua 01 vé.
-

Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua 1/2 vé.
Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ
em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. (Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất
ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình).

Haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp vaø phuïc vuï Quyù khaùch
Kính chuùc Quyù khaùch vaø gia ñình An Khang – Thònh Vöôïng
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