
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 
 

NINH CHỮ - VĨNH HY - TIỆC BUFFET 
 Thời gian       :  2 Ngày 2 Đêm 

 Phương tiện  :  Xe ô tô đời mới sang trọng 

 Khởi hành     :  Tối thứ 6 hàng tuần 

 
ĐIỂM NỔI BẬT: 

 Di chuyển bằng xe giường nằm cao cấp, đời mới sang trọng 

 Khởi hành tối thứ 6 hàng tuần, duy nhất tại Saigon Star Travel 

 Khám phá vịnh Vĩnh Hy 

 Viếng chùa Trùng Sơn Tự 

 Tham quan làng nghề truyền thống 

 Thưởng thức tiệc buffet hải sản 

 Tắm biển, tắm hồ bơi thư giãn 

 Ngủ nghỉ tại khách sạn cao cấp 3 sao 

 Tour trọn gói từ A-Z 
 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 
1. Trung tâm văn hóa Quận 12: 20h30 

2. Paroda Trường Chinnh, Phường 15, Q. Tân Phú, Tp.HCM : 21h00 

3. Trường ĐH Văn Hiến ( Cơ sở 2) 624 Âu Cơ, P,10, Quận Tân Bình : 21h10 

4. Nhà Văn Hóa Thanh Niên, Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Q1: 22h00 

5. Ngã Tư Hàng Xanh, cây xăng comeco 3.178/9 Điện Biên Phủ,P21, Bình 

Thạnh, HCM: 22h15 

6. Ngã tư Thủ Đức (Trạm xe buss đối diện Công An quận 9) : 22h45 

7. Các điểm đón tại khu vực Hố Nai, Trảng Bom dọc cung đường quốc lộ 1A. 
 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR/KHÁCH 

TIÊU 

CHUẨN 

GIÁ GỐC  GIÁ KHUYẾN 

MÃI 

TÊN RESORT 

3 SAO 2,190,000 đ 1,790,000 đ Châu Thành, Hacom Galaxy 

 

ĐÊM 01:  SÀI GÒN – NINH CHỮ | XE GIƯỜNG NẰM CAO CẤP 

22h00: Xe đón khách tại điểm hẹn, khởi hành du lịch đi Ninh Thuận. Qúy khách cùng 

tham gia giao lưu với các trò chơi trên xe và nhận phần quà dành cho người 

hoặc đội thắng cuộc, đoàn nghỉ đêm trên xe. 

 

NGÀY 1: VỊNH VĨNH HY- TẮM BIỂN RESORT  | ĂN S_T_T 

Sáng:  Đoàn đến Ninh Chữ, quý khách vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm sáng tại nhà 

hàng.  

07h30: Điểm tham quan đầu tiên trong bình minh tại Hang Rái – là một trong những 

điểm nhấn khi du lịch Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái mang lại cảm giác tuyệt hảo 

cho quý 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.chương trình buổi sáng là Hang Rái, cùng đón  

08h30: Đến Vịnh Vĩnh Hy, xuống thuyền tham quan Vịnh, tàu đáy kính sẽ đưa quý 

khách đến những rạn san hô. Quý khách có thể xem san hô từ tàu đáy kính 

hoặc sử dụng ống thở rời khỏi thuyền để lặn ngắm xem san hô (tự túc). Kết 

thúc xem san hô, tàu sẽ đưa quý khách đến Bãi Bà Điên hoặc Bãi Cóc để tắm 

biển và tự túc thưởng thức hải sản… 

Trưa:  Đoàn dùng cơm trưa trên bè, cùng thưởng thức những món tươi ngon và mang 

đậm chất hương vị nơi miền biển. 

Chiều: Sau bữa trưa, quý khách nghỉ ngơi thư giãn, đoàn trở lại đất liền, trên đường về 

đoàn ghé tham quan:  

 Vườn nho – Quý khách sẽ thực sự ngỡ ngàng khi được tận mắt chứng kiến 

những giàn nho trĩu quả, rợp mát. Đoàn tự do chụp hình lưu niệm, thưởng thức 

nho ngay tại giàn. Quý khách có thể mua nho tươi về làm quà. 

 Đoàn về khách sạn/Resort quý khách nhận phòng nghỉ ngơi và tắm biển tự do. 

18h00: Quý khách dùng bữa tối với thực đơn Buffet cực hấp dẫn tại nhà hàng – với rất 

nhiều món tươi ngon, quý khách có thể tự tay lựa chọn và nướng tại bàn cùng 

gia đình thưởng thức. 

Tối:     Tự do nghỉ ngơi tại resort. 

 

NGÀY 2: ĐỒI CÁT NAM CƯƠNG - LÀNG MỸ NGHỆ - HCM | ĂN S, T 

Sáng:  Đoàn dùng điểm tâm sáng với Buffet tại khách sạn,  

07h00: Xe đưa đoàn tham quan: 

 Đồi cát Nam Cương , một sa mạc với những cồn cát chập chùng, hoang sơ và 

vắng lặng. Khác với những đồi cát nóng bỏng được xem trên phim ảnh, đến 

đây Quý khách sẽ gặp nhiều cụm bồn bồn hoa tím phơn phớt, những bụi 

xương rồng gai góc tua tủa, sinh trưởng mạnh mẽ trên miền cát khô cằn, nở 

những bông hoa vàng, đỏ tuyệt đẹp. Đồi cát mịn màng, ánh nắng rực rỡ và 

những làn gió biển thổi vào sẽ làm cho Quý khách có cảm giác như đang được 

tắm mình trong những “Làn Sóng Cát”. 

 Đoàn khởi hành đi tham quan Trùng Sơn Cổ Tự, Chùa tọa lạc Khu di tích 

lịch Sử Núi Đá Chồng thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải được coi là địa 

linh của tỉnh Ninh Thuận. Cách trung tâm TP. Phan Rang – Ninh Thuận chưa 

đầy 5km về phía đông Bắc và cách biển Ninh Chữ chưa đầy 1km, nơi đây sở 

hữu một vẻ đẹp hữu tình mà không phải địa danh nào cũng có được khi tọa lạc 

trên vị trí đặc biệt độc đáo là đồi cao và dựa lưng vào sườn núi. 

 Làng nghề nổi tiếng của người Chăm là làng Gốm Bàu Trúc và Làng dệt 

Mỹ Nghệ. Đến đây quý khách sẽ được chứng kiến tận mắt các nghệ nhân dệt 

những tấm thổ cẩm hết sức công phu và khéo léo cũng như tạo ra những sản 

phẩm gốm bằng phương pháp thủ công hết sức mộc mạc. 

10h00: Tắm biển tự do tại Resort. 

11h00: Làm thủ tục trả phòng, đoàn khởi hành về Tp. Hồ Chí Minh. 

11h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng Sóng Biển Xanh Phan Thiết. 

Tối:      Đoàn về đến điểm hẹn ban đầu, chia tay và hẹn gặp lại quý khách trên mọi nẻo 

đường . 

 

  TIÊU CHUẨN CHUẨN DỊCH 

Vận chuyển:  



 

 

 Xe giường nằm cao cấp. Nếu khởi hành trên 26 khách. 

 29c Thaco đời mới, nếu khởi hành dưới 25 khách 

 Tài xế nhiều năm kinh nghiệm.  

Lưu trú:  

 Khách sạn 3 sao: Châu Thành, Hacom Galaxy (Phòng 2-3-4 khách/ phòng) 

 Quý khách ở phòng: 1 khách/phòng: Phụ thu 490.000 vnd/ phòng/ đêm. 

Ăn uống:  

 02 Bữa sáng: 1 bữa sáng tô/ly + 1 bữa sáng Buffet tại resort. 

 03 bữa chính: 2 bữa chính thực đơn 120.000 vnd/ khách và 1 bữa BBQ hải sản. 

Tham quan: 

 Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh, vé tàu tham quan Vịnh Vĩnh Hy 

 HDV: Trẻ, nhiệt tình, chuyên nghiệp, năng động… 

Quà tặng: 

 Quà tham gia chương trình giao lưu trên xe 

 Nước uống đóng chai tiêu chuẩn 1 -2 chai/ khách, khăn lạnh,  

 Nón du lịch 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 
 Chi phí cá nhân và các chi phí khác không đề cập trong chương trình.  

 Thuế VAT 10% 

VÉ TRẺ EM: 
 Trẻ em từ 01 ÷ 04 tuổi: Không thu phí, cha mẹ tự lo. Một gia đình chỉ được 

kèm 1 trẻ trong độ tuổi dưới 05. Trẻ thứ 2 phải mua 75% vé tour.  

 Trẻ từ 05 ÷ 10 tuổi, giá vé tour bằng 75% giá vé tour của người lớn: Bé có suất 

ngồi, ăn, tham quan theo chương trình với cha mẹ nhưng không có xuất ngủ và 

ngủ chung với cha mẹ. Bé thứ 2 phải mua 100% vé tour. 

 Trẻ từ 11 tuổi trở lên, giá vé tour bằng 100% giá vé tour người lớn. 

PHỤ THU LỄ: 

 Lễ 30/04: 30% 

 Giỗ Tổ: 10% 

 Quốc Khánh: 10% 

 Tết Tây: 20% 

 Tết Nguyên Đán: 40% 

 
 

SAIGON STAR TRAVEL 
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO” 


