CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

NINH CHỮ - VĨNH HY – TANYOLI - MŨI DINH
- Thời gian: 3 ngày 2 đêm
- Khởi hành: Ngày 30/6/2021
Ngày 01: Tp.HCM – Ninh Chữ
6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Ninh Chữ, dùng đểm tâm ở
Long Khánh. Đến Phan Thiết ăn trưa.
Buổi chiều: Đoàn tiếp tục hành trình đi qua biển Cà Ná – một bãi biển nổi tiếng của Miền Trung,.
Đến Phan Rang đoàn tham quan công trình kiến trúc độc đáo của người Chăm – Tháp Poklong
Giarai. Đến Ninh Chữ nhận phòng, tự do tắm biển, ăn tối, nghỉ đêm.
Ngày 02: Ninh Chữ – Vịnh Vĩnh Hy – Tanyoli
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, khởi hành đi Vịnh Vĩnh Hy, dừng chân viếng chùa cổ - Sắc Tứ Kim
Sơn Tự, tiếp tục hành trình đi xuyên qua khu bảo tồn Núi Chúa đến Vịnh Vĩnh Hy tham quan
chụp hình địa danh Hang Rái, sau đó lên tàu đáy kính ngắm san hô, chiêm ngưỡng cảnh
hùng vĩ của những vách đá dựng đứng…. Neo thuyền tắm biển tại bãi Bà Điên hoặc Bãi
Cóc. Dùng cơm trưa.
Buổi chiều: Đoàn về lại resort tự nghỉ ngơi. 15h00: Xe đưa Đoàn đi Khu du lịch TANYOLI Đoàn được đắm mình trong không gian bao la của trời, biển, rừng núi & sa mạc cát để có những
khung hình tuyệt đẹp, tham quan lều Mông Cổ, trượt cỏ, trượt cát….. tham quan đồng cừu, chụp
hình cùng với những chú Cừu đáng yêu. Khách nào có sở thích mạo hiểm, có thể đăng kí
chương trình chinh phục Mũi Dinh bằng xe UTV.
Ngày 03: Ninh Chữ - Tp.HCM
Buổi sáng: Đoàn tự do tắm biển buổi sáng, dùng điểm tâm, trả phòng khách sạn. Xe đưa Đoàn
tham Làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp, tham quan làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm và mua quà
lưu niệm. Tiếp tục tham quan Vườn Nho. Đến Phan Thiết dùng cơm trưa.
Buổi chiều: Đoàn tiếp tục hành trình về đến Tp Hồ Chí Minh kết thúc chuyến đi.
(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan)

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 2.250.000VNĐ/khách
Giá tour bao gồm:
+ Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình.
+ Lưu trú 4 sao: TTC Ninh Chữ hoặc Resort Hoàn Mỹ.
+ Ăn theo chương trình: 3 buổi sáng và 5 buổi chính.
+ Phí tham quan theo chương trình. Tàu đáy kính tham quan Vịnh Vĩnh Hy.
+ Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 20.000.000VNĐ/vụ.
+ Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ suốt tuyến.
+ Nước uống trên xe: 0,5l/ngày. Nón du lịch.
Giá tour không bao gồm:
+ Chi phí cá nhân ngoài chương trình.
+ Phụ thu phòng đơn: 800.000VNĐ/khách (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 các chi phí.
• Trẻ em từ 04 tuổi 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.
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