
 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BIỂN 2019 

NINH CHỮ - VỊNH VĨNH HY 
THỜI GIAN 3N2Đ – KHỞI HÀNH: 10 – 12/7/2019  

 PHƯƠNG TIỆN : Ô TÔ 
Được mệnh danh là một điểm nhấn du lịch Ninh Thuận, Ninh Chữ hiện nay đã có một con lộ thông thoáng để du khách đến 
khu du lịch biển này. Bãi biển Ninh Chữ là 1 trong 9 bãi tắm đẹp nhất của Việt Nam, có chiều dài 10 km, bờ biển bằng phẳng 

hình vòng cung, nước trong xanh, cát trắng mịn, không khí trong lành, quanh năm sóng vỗ rì rào. Đến Ninh Thuận còn có 
thể khám phá Vịnh Vĩnh Hy xinh đẹp, ngắm cảnh từ Núi Chúa và chiêm ngưỡng Hang Rái ngoạn mục… ghé thăm làng gốm 

Bàu Trúc hay tháp chàm Po Klong Garai đứng hiên ngang như hoài niệm về quá khứ… Hãy đồng hành cùng Rồng Đất 
Phan Travel khám phá hành trình thú vị này bạn nhé 

 

NGÀY 01: TP.HCM – NINH CHỮ                                                                                             Ăn 3 bữa 

05:00 Xe và HDV RỒNG ĐẤT PHAN TRAVEL đón Đoàn tại điểm hẹn. Khởi hành đi NINH CHỮ. 

07:00 

Đến ĐỒNG NAI. Qúy Khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Tiếp tục hành trình. Đoàn 

dọc theo QL 1A, HDV sẽ cùng Quý Khách tìm hiểu đôi nét về văn hóa và phong tục của từng 

vùng miền, địa phương của đất nước. Qúy Khách giao lưu ca hát, nghỉ ngơi trên xe 

11:00 
Đến PHAN THIẾT. Dùng cơm trưa. Tiếp tục hành trình. Trên đường đi Đoàn dừng chân nghỉ 

ngơi tại EO BIỂN CÀ NÁ một trong những eo biển đẹp và nổi tiếng của MIỀN TRUNG 

15:00 Đến NINH CHỮ. Đoàn nhận phòng nghỉ ngơi. Tự do tắm biển & tắm hồ bơi tại Khách Sạn. 



 

18:30 

Xe đưa Đoàn dùng cơm tối. Quý Khách tự do khám phá TP.PHAN RANG THÁP CHÀM về 

đêm với tuyến phố lung linh ánh đèn của đường 16 tháng 4 hay ngơ ngác trước sự hoành 

tráng của kiến trúc đèn đổi màu độc đáo của NHÀ BẢO TÀNG tỉnh NINH THUẬN  

NGÀY 02: KHÁM PHÁ HANG RÁI – VỊNH VĨNH HY – TIỆC GALA DINNER                      Ăn 3 bữa 

07:00 

Qúy Khách dùng điểm tâm sáng tại Khách Sạn. Khởi hành đi VỊNH VĨNH HY trên đường đi 

tham quan HANG RÁI Khu vực bao gồm rạn san hô với những hòn đá nhiều hình thù xếp 

chồng lên nhau tạo ra vô số hang động lớn nhỏ đẹp mắt. Một bên là NÚI CHÚA, một bên là 

biển xanh sóng vỗ rì rào đùa giỡn trên các mỏm đá tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. 

09:30 

Đến VỊNH VĨNH HY.  Đoàn lên tàu đáy kính thưởng ngoạn cảnh đẹp toàn Vịnh. Qúy Khách 

có cơ hội thấy xa xa lấp ló địa phận của khu RESORT 6 sao đầu tiên của VIỆT NAM  

AMANOI RESORT điểm đến mới của giới siêu giàu trong và ngoài nước. Đến khu vực nhiều 

san hô, Quý Khách trải nghiệm cảm giác ngắm san hô từ tàu đáy kính, thoải mái  thư giản, 

Đoàn tự do tắm biển BÃI CÓC, chơi các trò chơi hấp dẫn tại bãi biển. 

11:30 
Qúy Khách dùng cơm trưa tại Nhà Hàng. Sau đó lên xe về lại Khách Sạn nghỉ ngơi. Tự do 

sử dụng các dịch vụ tại Khách Sạn, Tự do tắm biển & tắm hồ bơi tại Khách Sạn. 

15:00 

Đoàn Tham Quan Làng gốm Bàu Trúc – tìm hiểu về nghệ thuật làm gốm của dân tộc Chăm. 

Ghé làng Thổ Cẩm Mỹ Nghiệp, ngắm các hoa văn tinh tế từ các Sản Phẩm thổ cẩm của 

người Chăm. Sau đó Đoàn ghé Tháp Poklong Giarai tham quan và tìm hiểu thêm xưa kia 

người Chăm có tục thờ cúng, văn hóa của Họ như thế nào. 



 

18:00 

Di chuyển vào Nhà Hàng. Đoàn tham gia TIỆC GALA – DINNER và thưởng thức những 

món ăn ngon. Kết hợp đoàn tham gia chương trình “ Game Show – Sân Khấu Hoá ” hoành 

tráng do Mc & Hoạt Náo Viên RỒNG ĐẤT PHAN TRAVEL dàn dựng và thực hiện với dàn 

âm thanh hiện đại. Sân khấu đựợc trang trí hoành tráng, cùng nhiều phần quà có giá trị. 

21:00 Kết thúc chương trình GALA – Qúy Khách về lại Khách Sạn – Tự do Khám Phá NINH CHỮ 

NGÀY 03: NINH CHỮ - TP.HCM                                                                                              Ăn 2 bữa 

07:00 Quý Khách dùng điểm tâm sáng. Sau đó tự do tắm biển & tắm hồ bơi tại Khách Sạn. 

11:30 
Trả Phòng. Ăn trưa tại Nhà Hàng. Lên xe khởi hành về TP.HCM. Trên đường về ghé tham 

quan VƯỜN NHO. 

17:30 Đến ĐỒNG NAI. Dùng Cơm TỐI. Tiếp tục hành trình. Qúy Khách nghỉ ngơi trên xe. 

20:30 Về đến điểm đón ban đầu HDV chia tay và hẹn gặp lại. Kết thúc chuyến Du Lịch năm 2019 

GIÁ TRÊN ÁP DỤNG CHO CÁC DỊP LỄ , TẾT 

• GIÁ TOUR BAO GỒM 
v Vận chuyển: Xe đời mới , đưa đón khách đi theo chương trình tour. 

v Tài xế: Chuyên nghiệp, cẩn thận, phục vụ chu đáo,vui vẻ, nhiều năm kinh nghiệm. 

v Lưu trú : Khách sạn  4  Sao  Saigon Ninh Chữ Resort Đầy đủ tiện nghi, phòng 02 - 04 

theo tiêu chuẩn KS  
( Trẻ em dưới 11 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ hoặc người thân đi kèm ) 

v Ăn theo chương trình : 

- 03 Bữa ăn sáng ( Trong đó có 01 bữa tô ly & 02 bữa buffet ) + 06 ăn chính ( Trong đó có 

01 buổi tiệc SET MENU Gala Dinner, mỗi Khách 01 đơn vị Bia hoặc Nước Ngọt trong bữa 

tiệc GaLa ) 

v Tham quan : Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐOÀN TỪ 100 KHÁCH TRỞ LÊN  
TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR  

KHÁCH SẠN 4 SAO 

SAIGON NINH CHỮ RESORT 

3.200.000 VNĐ/KHÁCH 

 



 

v Hướng Dẫn Viên: Nhiệt tình, vui vẻ, chu đáo,…thuyết minh phục vụ đoàn suốt tuyến. 

v Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch bồi thường lên đến mức cao nhất là 50.000.000đ/khách. 
v Dịch vụ khác: 

- Nón du lịch Rồng Đất Phan Travel  

- Khăn lạnh, Nước uống trên đường tour ( 02 khăn, 02 chai 500ml/ ngày ). 

- Backdrop Tên Đoàn & Backdrop Gala 

- Âm thanh, Ánh sáng, Sân khấu, MC Gala 
- Tổ chức sinh nhật cho Quý khách có ngày sinh trùng với thời gian đi Tour. 

v Y tế: Thuốc say tàu xe, nhức đầu, đau bụng, dầu gió, băng cá nhân,… 
v Thuế VAT  

• GIÁ TOUR  CHƯA BAO GỒM 
v Ăn uống, điện thoại, giặt ủi trong khách sạn 

v Các chi phí cá nhân, giải trí ngoài chương trình. 

• QUY ĐỊNH TRẺ EM 

v Trẻ dưới 06 tuổi (từ năm 2014 đến 2019) hoàn toàn miễn phí vé tour: Cha mẹ, người 

thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan ( nếu có ) cho bé. Rồng Đất Phan Travel 

tặng phí bảo hiểm trọn tour cho bé.  

v Trẻ từ 06 tuổi đến 11 tuổi (từ năm 2008 đến 2013) 50% vé tour Bao gồm: suất ăn, ghế 

ngồi trên xe, vé tham quan. Ngủ cùng giường với gia đình. Một Người lớn khi đi kèm 02 

trẻ em từ 05 - 10 tuổi, phải mua thêm 01 suất ngủ.  

v Trẻ từ 12 tuổi trở lên (từ năm 2007 trở về trước) tính như người lớn. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ & BỔ ÍCH  

RỒNG ĐẤT PHAN! LỜI NÓI GÓI TRỌN NIỀM TIN 
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  VÀ DU LỊCH RỒNG ĐẤT PHAN 
Tại Bình Thuận: 127 Tôn Đức Thắng – KP9 – P.Phú Thủy – TP.Phan Thiết – T.Bình Thuận. 

Tại TP.Hồ Chí Minh: 30/02 Dương Đức Hiền – P. Tây Thạnh – Q.Tân Phú – TP.Hồ Chí Minh 

HOÀI TRANG – PHÓ GIÁM ĐỐC - ĐT: 0931.547.546 –  Email: trangrdptravel@gmail.com 

 


