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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

CON ĐƯỜNG VEN BIỂN – ĐIỂM CỰC ĐÔNG TỔ QUỐC 
 

-  Thời gian: 6 ngày 5 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 02/6/2022 
 

Ngày 01: Tp Hồ Chí Minh – Long Hải – Mũi Kê Gà 
6h00: Đoàn khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM theo tuyến đường cao 
tốc Sài Gòn - Dầu Giây. Đến Long Thành đoàn theo Quốc Lộ 51 xuống Phú Mỹ dùng điểm 
tâm sáng. Tiếp tục hành trình đến Long Hải viếng Dinh Cô. Đoàn đi dọc theo tuyến đường 
biển từ Long Hải qua Phước Hải – Lộc An – Bình Châu – Lazi dọc đường đoàn ghé tham 
quan Di tích Tàu Không Số. Dinh Thầy Thím; Ngọn Hải Đăng Kê Gà. Nhận phòng, tự do 
tắm biển, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: Mũi Kê Gà – Mũi Né – Cổ Thạch - Ninh Chữ 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, Đoàn trả phòng  khởi hành theo tuyến đường ven biển đến Phan 
Thiết – Mũi Né, tham quan tháp Chàm Posanu, đồi cát bay. Ăn trưa. 
Buổi chiều: Đoàn tiếp tục hành trình theo tuyến đường ven biển đến Long Sơn tham quan 
Bàu Trắng, đến Cổ Thạch  tham quan bãi đá bảy màu, chùa Cổ Thạch. Tiếp tục theo con 
đường ven biến được cho là đẹp nhất Việt Nam Cà Ná – Mũi Dinh - Ninh Chữ, dừng chân 
chụp hình tham quan địa danh nổi tiếng Mũi Dinh đến Ninh Chữ nhận phòng tự do tắm biển, 
ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 03: Ninh Chữ - Vĩnh Hy – Bình Hưng – Cam Ranh – Nha Trang – Tuy Hòa  
Buổi sáng: Đòan sáng, trả phòng Đoàn tiếp tục hành trình theo tuyến đường ven biển đến 
Vịnh Vĩnh Hy tham quan chụp hình địa danh Hang Rái đi dọc qua Bình Hưng đến Cam 
Ranh -  bãi dài đến Nha Trang dùng cơm trưa. 
Buổi chiều: Đoàn tiếp tục hành trình ra Đèo Cả ngằm Vịnh Vũng Rô, xe đưa đoàn ra Bãi 
Môn chinh phục Mũi Điện – điểm cực đông tổ quốc, tham quan chụp hình ngọn Hải Đăng. 
Đoàn khởi hành ra Tuy Hòa nhận phòng khách, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 04: Tuy Hòa – Đầm Ô Loan – Gành Đá Đĩa 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, Khởi hành đi tham quan Chùa Thanh Lương - ngôi chùa cổ 
kính, gắn liền với nhân duyên hội ngộ giữa nhà chùa với tượng Bồ Tát Quan Âm 200 năm 
tuổi bằng gỗ quý. Nhà thờ Mằng Lăng – tận mắt nhìn thấy quyển sách in chữ Quốc Ngữ 
đầu tiên từ thế kỷ 16. Tiếp tục tham quan danh thắng Gành Đá Đĩa - di tích thắng cảnh cấp 
Quốc gia, đá ở đây dựng đứng theo hình cột, liền khít như những chiếc đĩa xếp chồng lên 
nhau. Trên đường đi Quý khách được HDV giới thiệu một số điểm mà đạo diễn Victor Vũ đã 
quay trong bô phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Ăn trưa tại nhà hàng hải sản bên 
Đầm Ô Loan. 
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về lại Tuy Hòa tham quan chùa Bảo Lâm. Tháp Nhạn.  
Buổi tối: Xe đưa đoàn đi ăn tối với món đặc sản lẩu mắt cá ngừ đại dương. Nghỉ đêm tại Tuy 
Hòa. 
 

Ngày 05: Tuy Hòa – Phan Thiết 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng khởi hành đi Phan Thiết, đến Cam Ranh tham quan 
chùa Từ Vân – Ngôi chùa độc đáo được xây dựng từ vỏ sò ốc. Ăn trưa. 
Buổi chiều: Đoàn đến Phan Thiết nhận phòng nghỉ ngơi, tắm biển. 18h00: Ăn tối. 
 

Ngày 06: Phan Thiết – Tp Hồ Chí Minh          
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, tự do tắm biển Mũi Né, nghỉ ngơi.  
11h00: Trả phòng, ăn trưa.  
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp Hồ Chí Minh kết thúc chương trình tham quan. 
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 (Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 4.900.000VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm: 
 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình. 
 + Ăn theo chương trình: 06 buổi sáng và 11 buổi chính. 
 + Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
 + Vé tham quan theo chương trình. 
 + Hướng dẫn viên và Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
 + Nước uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). Nón du lịch. 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
 

Giá tour không bao gồm: 
 + Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình: giặt ủi , điện thoại …. 
 + Phụ thu phòng đơn: 1.700.000đ/khách (với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

Giá Tour trẻ em: 
- Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí, gia đình tự lo cho bé tất cả chi phí. 
- Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour(có ghế ngồi, suất ăn,ngủ chung với người lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi  trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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