
 
 

Tour Ninh Chữ 2 Ngày 2 Đêm  
Khởi hành: thứ 6 hàng tuần 

 

ĐÊM 1: TP. HCM – NINH CHỮ  

20:45 Xe và HDV 168 Travel đón Quý khách tại: 
o Điểm 01: tại công ty & Bến Xe Miền Tây, Quận Bình Tân 
o Điểm 02: Ngã 4 Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh 
o Điểm 03: Ngã 4 Thủ Đức, Quận 9 
o Sau khi đón Quý khách tại điểm hẹn, Đoàn khởi hành đi Ninh Chữ trên chuyến xe đời mới, 

sang trọng, êm ái với trang thiết bị nội thất hiện đại. Những clip hài, nhạc nhẹ sẽ giúp Quý 
khách xóa tan sự căng thẳng trong công việc hàng ngày và nghỉ đêm trên xe 

NGÀY 1: NINH CHỮ (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 

. Buổi sáng: 

06h30: Đến Ninh Chữ, Xe đưa Quý khách về nhà hàng khu resort nghỉ 

ngơi, gửi hành lý. Sau đó đoàn dùng điểm tâm sáng và khởi hành tham 
quan HANG RÁI-là một trong những điểm nhấn khi du lịch Vĩnh Hy, 

Hang Rái mang lại cảm giác tuyệt hảo cho du khách khi được lạc vào xứ 
sở của câu chuyện cổ tích bởi vẻ đẹp gần như hoàn hảo. Từ những hòn 
đá nhiều hình thù xếp chồng lên nhau tạo ra vô số hang động lớn nhỏ 
đẹp mắt, bãi Hang Rái ẩn hiện trong làn nước xanh của biển thay đổi 
theo ánh mặt trời chính là cơ hội cho những ai yêu thích nghệ thuật 
được thỏa mãn niềm đam mê của mình.  



 
 

Đoàn lên tàu đáy kính đi tham quan vịnh Vĩnh Hy – một trong 4 vịnh 

đẹp nhất của Nam Trung Bộ với những dãy núi cao chót vót, những 
hang động huyền bí và những dòng suối thơ mộng. Tại đây quý 
khách có thể chiêm ngưỡng rừng san hô dưới đáy đại dương cùng 
những đàn cá tung tăng bơi lội, với các sinh vật biển xung quanh đầy 
thân thiện bằng tàu đáy kiếng. Tham quan tắm biển ở bãi biển Bà 
Điên (đây là bãi tắm tuyệt đẹp, những con sóng chỉ lăn tăn vỗ vào 
bờ, cộng với nước biển trong xanh. Chung quanh được bao bọc bởi 
các dãy núi đá, những phiến đá nhấp nhô có thể ngả lưng hoặc 
ngắm biển từ trên cao.  

Tự do thưởng thức hải sản tươi sống của vùng biển Ninh Thuận do ngư dân phục vụ - chi phí tự túc. 

11h00 :Tàu đưa du khách trở về đất liền.Xe đưa du khách về nhà hàng dùng cơm trưa và về resort 

nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT “ ĐẾN TANYOLI CHINH PHỤC MŨI DINH BẰNG XE UTV”, THAM 
QUAN ĐỒI CỪU 

 

14h30: Xe đưa quý khách đến với khu du lịch TANYOLI, chính là một cuộc hành trình khám phá khách 
thiên nhiên và bản thân. Quí khách 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….. 

Quý khách tham quan đồng cừu, chụp hình cùng với những chú Cừu đáng yêu. 

Những khách nào có sở thích mạo hiểm, có thể đăng kí chương trình chinh phục Mũi Dinh bằng xe 
UTV. 



 
 

Tự mình vượt qua những tường cát cao thẳng đứng, nghe tiếng gió rít qua tai và xuyên qua những làn 
cát trắng bụi tung mờ của vùng "Tiểu sa mạc” Mũi Dinh. Tận hưởng cảnh tuyệt đẹp của Mũi Dinh nối 
tiếng, bãi biển cực trong vắt đẹp mê hồn (chi phi UTV tự túc) 

16h30: Xe đưa đoàn về lại Ninh Chữ đến nhà hàng,Quý khách dùng đặc sản Phan Rang Bánh Căn 

(trứng, thịt, tôm..), bánh xèo…, nước ngọt, thay cho bữa cơm chiều. 

NGÀY 2: NINH CHỮ, GOM BÀU TRÚC – DỆT MỸ NGHỆ – TP. HCM (Ăn 

Sáng, Trưa) 

 

Buổi sáng: 

Quý khách dùng điểm tâm, tắm biển tự do.  

09h00: Trả phòng khách sạn, trở về TP HCM. Xe đưa du khách tham 
quan làng Gốm Bàu Trúc, làng Dệt Mỹ Nghiệp là những làng nghề thủ 

công truyền thống của dân tộc Chăm. 

Tiếp tục khởi hành về TP.HCM ghé tham quan vườn Nho mua đặc sản 

Phan Rang. 

Đoàn dừng chân dùng cơm trưa tại nhà hàng.  

Buổi chiều: 

17h30: Về đến TP. HCM, xe và hướng dẫn đưa du khách về lại địa điểm 

hẹn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách. 

 



 
 

TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR 

Khách sạn 2 sao 1.358.000 

Resort 3 sao 1.558.000 

CHÍNH SÁCH 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

Lưu Trú : 

Tiêu chuẩn 2 sao 

Tiêu chuẩn: 3 - 4 khách/phòng. 

 Phụ thu phòng 2: 100.000đ/khách ngày thường, 200.000đ/khách dịp lễ. 

 Phụ thu phòng đơn: 300.000đ/khách ngày thường, 600.000đ/khách dịp lễ 

Tiêu chuẩn 3 sao: Tiêu chuẩn: 2 -3 khách/phòng. 

 Phụ thu phòng đơn: 400.000đ/khách ngày thường, 800.000đ/khách dịp lễ. 

Trường hợp trong đợt khởi hành có khách lẻ ghép, cty sẽ ghép cho khách và không phải đóng phụ thu 

Vé Tham Quan : 

 Làng Dệt Mỹ Nghiệp 

 Tàu đáy kính tham quan Vịnh Vĩnh Hy 

 Tanyoli 

 Hang Rái 

 Làng Gốm Bàu Trúc 

Ăn Uống : 

Điểm tâm: 2 buổi  

Ăn chính: 3 buổi 

Nón Nước - Khăn Lạnh : 

 Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 
 Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 
 Nón du lịch: 1 nón /khách 

Phương Tiện :Xe đời mới máy lạnh, đón khách theo chương trình. Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 25 

khách.Trường hợp không đủ số lượng khách thì được dời sang lịch khởi hành tiếp theo. 

Bảo hiểm:20.000.000 đ/Người/trường hợp. (Không được hưởng Bảo hiểm du lịch cho các trường hợp 

hợp sau: trên 80 tuổi, tiền sử các bệnh như: tim mạch, đột quỵ, …)6 

 



 
 

 

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 

 Ăn uống, tham quan ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi và các chi phí tắm biển, giải trí cá nhân. 
 Tips dành cho hướng dẫn, tài xế và nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn. 
 Chi phí phòng đơn 
 Bữa ăn sáng ngày đến 
 Thuế VAT 

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 05 tuổi : miễn giá tour (cha mẹ tự lo cho bé). 
 Trẻ em từ 05 – dưới 10 tuổi: 70% giá tour, bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe nhưng bé 

ngủ chung với cha mẹ, không có giường riêng. 
 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
 Khách đi tour kèm theo 02 trẻ em dưới 05 tuổi trở lên: quý khách mua thêm 1 vé 75% giá tour để có tiêu 

chuẩn ăn uống, ghế ngồi trên xe, tham quan cho bé. 
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