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CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

THÁC TRÊN BIỂN “HANG RÁI”
VỊNH VĨNH HY “CHIÊM NGƯỠNG SAN HÔ”

Thời Gian : 2 ngày 1 đêm
Phương tiện : xe lửa

Ninh Thuận, miền duyên hải Nam Trung Bộ, có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như đèo Ngoạn 
Mục, bãi biển Ninh Chữ, vịnh Vĩnh Hy, con tàu đáy kính sẽ đưa du khách vào thế giới kỳ ảo, 
tuyệt đẹp của biển xanh, núi đá, san hô và nhiều loài cá biển
Tắm biển. Khám phá vịnh Vĩnh Hy qua tàu đáy kính.
Thưởng thức các món ngon: Bánh căn, bánh xèo, bánh bèo.
Đặc sản Ninh Thuận: Con Dông, mực một nắng, hải sản khô, nước mắm, tỏi, nho…
Qùa lưu niệm: Vải thổ cẩm, gốm Chăm Bàu Trúc.
 
NGÀY 01: TP HCM – PHAN RANG THÁP CHÀM – BIỂN NINH CHỮ
 Sáng 05h30: HDV Du Lịch Đường Sắt Mới đón quý khách tại Ga Sài Gòn ( 01 Nguyễn 
Thông ) đón chuyến tàu SE8 khởi hành đi Ninh Chữ lúc 06h00, quý khách thư giãn trên tàu (
tự túc ăn sáng trước khi lên tàu ), quý khách chiêm ngưỡng cảnh đẹp của núi rừng Việt Nam 
mà đoàn tàu di ngang qua các địa phận như : Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận…….
Trưa : Tàu đến Ga Phan Rang – Tháp Chàm, Xe và HDV đón quý khách khởi hành về Biển 
Ninh Chữ dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó về khách sạn nhận phòng nghĩ ngơi.
Chiều : THAM QUAN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG
Quý khách tự do tham quan, nghĩ ngơi tắm
biển hoặc quý khách khởi hành Làng Gốm
Bàu Trúc, Làng Dệt Mỹ Nghiệp là những
làng nghề truyền thống của người dân tộc
Chăm hay tìm hiểu về đời sống sinh hoạt
của người dân ở Vùng Đất đầy nắng và gió
này, dùng cơm chiều tại Nhà Hàng, nghĩ
đêm tại Ninh Chữ. 

NGÀY 02: HANG RÁI - VỊNH VĨNH HY – CỬA HÀNG ĐẶC SẢN



 Buổi sáng : Quý khách dùng điểm tâm sáng, sau đó  Xe đưa quý khách tham quan và thưởng
ngoạn “Thác Trên Biển” – Hàng Rái là một trong những điểm tham quan thu hút khách du 
lịch khi đến với Ninh Thuận, sau đó xe đưa quý khách
đến tới bến tàu Vĩnh Hy bắt đầu cuộc hành trình khám
phá thiên nhiên. Tham quan Bãi Thùng, Bãi Cóc, Bãi
Vách Đá. Tàu đưa quý khách tới bãi Bà Điên (hoặc bãi
cóc ) tắm biển, lặn ngắm san hô, dùng hải sản tại bãi biển
(chi phí tự túc).  
Buổi trưa : Đoàn về lại khách sạn, làm thủ tục trả phòng,
dùng cơm trưa tại nhà hàng, đoàn khởi hành đến cửa
hàng đặc sản của vùng đất Ninh Thuận tham quan và mua sắm quà về cho người thân, sau đó 
xe đưa quý khách khởi hành ra Ga Tháp Chàm đón chuyến tàu SE5, SNT5 về Tp HCM. 
Chiều tối : Tàu về  đến Ga Sài Gòn, kết thúc chuyến tham quan, HDV thay mặt công ty chào 
tạm biệt và hẹn gặp lại. 

GIÁ TOUR : 1.680.000đ/ khách
Bao gồm:     

Vận chuyển : Xe tham quan (đời mới, máy lạnh ) đón và tiễn khách theo chương trình.
Vé tàu ngồi mềm lạnh khứ hồi : Sài Gòn – Tháp Chàm – Sài Gòn.
Khách sạn, Resort tiêu chuẩn 3 sao : Long Thuận, Châu Thành, Hacom……..hoặc
các khách sạn tương đương
HDV phục vụ quý khách suốt tuyến.  
Phí tham quan theo chương trình.; ; Tàu tham quan VỊNH VĨNH HY.
Bảo hiểm DL : Mức bồi thường tối đa 10.000.000 đồng/ trường hợp.
Ăn uống Theo chương trình : 1 buổi sáng tại resort + 2 buổi Trưa ( com phần 05,06 
món được thay đổi theo món theo địa phương )
Qùa tặng : Nón, khăn lạnh, nước tinh khiết.

Khoâng bao goàm:
Chi Phí Cá Nhân : điện thoại, giặt ủi, mini bar.....Ăn uống – tham quan – vận chuyển ngoài
chương trình, Thuế VAT ( Quý khách có nhu cầu xuất VAT thì phụ thu thêm 10% )
Phụ thu phòng đơn : 400.000đ/ 1 phòng/ 1 đêm ( nếu khách ở 1 mình )
Phụ thu giường nằm khoang 4 : 600.000đ/khách

Giaù veù cho treû em: Trẻ em dưới 05 tuổi : Miễn Phí,  bố mẹ tự lo.
 Trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi : Mua 75% vé người lớn; Ngủ chung với bố mẹ, tiêu 

chuẩn như người lớn.
 Trẻ từ 10 tuổi trở lên mua vé như người lớn.

Qui định trẻ em đi kèm : 2 Người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em miễn phí, trẻ thứ 2 phải mua 75% vé
Đặt vé và Huỷ vé   : 
Đặt vé trước ngày khởi hành ít nhất 7 ngày ( nếu đợt khởi hành không đủ số lượng qui định, quý
khách được dời vào ngày khởi hành kế tiếp )

- Huỷ tour trước 7 ngày khởi hành mất 50% giá vé.
- Huỷ tour truoc 5 ngày khởi hành mất 70% giá vé.
- Huỷ tour trước 3 ngày khởi hành mất 100% giá vé.

Xin lưu ý : không nhận chỗ và huỷ tour qua điện thoại.


