Thời gian: 2 ngày 2 đêm – Đi về bằng xe máy lạnh, khởi hành tối thứ 6 hàng tuần
Du lịch Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy – Bình Hưng thuộc địa phận tỉnh Ninh
Thuận nằm cách Tp.HCM hơn 350km. Vịnh Vĩnh Hy là điểm đến lý tưởng cho du
khách thích khám phá những khung cảnh thiên nhiên hoang sơ đầy thơ mộng. Ba mặt
là đồi núi xanh xen kẽ với những tảng đá vôi hình thù kỳ dị bao quanh ôm trọn Vĩnh
Hy. Nước biển xanh trong gợn những con sóng nhỏ lăn tăn như dải lụa mềm mại phất
phơ. Vịnh Vĩnh Hy hiện ra trước mắt đẹp như bức tranh thủy mặc khiến không ít du
khách ngỡ ngàng.

Vùng đất này nổi tiếng với những vườn nho, ruộng tỏi rộng lớn, cùng với
những đàn gia súc : Bò, Cừu, Dê….Là nơi cung cấp trái cây và thực phẩm dồi
dào cho cư dân Tp. HCM.
Thắng cảnh : tháp Poklong GiaRai, Cổ Thạch Tự, Đền Thờ Nam Hải , Lăng Cá
Ông, Đồi Cát, rặng San Hô vịnh Vĩnh Hy, biển Bình Hưng…
Đặc sản : Ghẹ hấp bia ,mực một nắng nướng muối ớt ,sò điệp nướng mỡ hành,
Tôm Hùm…
ĐÊM 1:

TP.HCM – NINH CHỮ

( Ăn 0 BỮA ))

20H00: Xe và hướng dẫn viên Du Lịch 5N đón khách tại điểm hẹn,
khởi hành đi Ninh Thuận - tỉnh duyên hải cực Nam Trung
Bộ Việt Nam,bên cạnh những địa điểm du lịch nổi tiếng như:
Mũi Né, Phan Thiết, Hòn Rơm… còn có các địa điểm du
lịch hoang sơ, hấp dẫn khác như: Bãi Rạng, Cà Ná, Bàu
Trắng, Phú Quý…. Du khách dừng chân tại Cà Ná: Bãi
biển được mệnh danh là nàng công chúa ngủ quên. Quý
khách đón gió biển, chụp ảnh, quay phim lưu niệm nơi có
phong cảnh núi kề bên biển đẹp nhất miền Trung.
NGÀY 1:

NINH CHỮ - VỊNH VĨNH HY- BÌNH HƯNG

( Ăn sáng, trưa, chiều)

06H00: Tiếp tục đến Ninh Chữ, Quý khách dùng điểm tâm, xe đưa
du khách vào Vịnh Vĩnh Hy – một trong những vịnh có
cảnh sắc đẹp nhất Việt Nam: Tàu đáy kính đưa du khách
tham quan vịnh, lặn ngắm san hô, tiếp tục tham quan bãi

Cóc, bãi Bà Điên tuyệt đẹp với nước trong vắt, xanh ngắt,
những bãi cát vàng trải dài và những mỏm đá lớn nhỏ rải rác;
du khách tắm biển tự do. tàu đưa du khách trở về đất liền. Xe
đưa du khách Bình Hưng - Bãi Kinh: Tại đây du khách có
thể ngoạn cảnh biển Hải Đăng – Hòn Chút – được mệnh
danh là “hòn ngọc thô” của Bình Hưng, tàu đưa du
khách đến nhà Bè: Du khách có thể thưởng thức hải
sản, tắm biển, câu cá …..Dùng cơm trưa.
Chiều: Khởi hành về lại Ninh Chữ đến nhà hàng dùng cơm chiều với
đặc sản Cơm Gà Khánh Kỳ. Nhận phòng khách sạn nghỉ
ngơi, tắm biển, tắm hồ bơi tự do.
Tối:

Du khách dạo phố về đêm hay sinh hoạt tự do. Thưởng thức
các loại hải sản nướng nổi tiếng: Ốc vú nàng, tôm hùm, mực
nướng, bánh xèo mực, bánh căn,...

NGÀY 2 :
Sáng:

VƯỜN NHO BA MỌI - LÀNG GỐM BÀU TRÚC - TP.HCM ( Ăn sáng, trưa)

Dùng điểm tâm. Tắm biển, tắm hồ bơi tự do. Khởi hành về
TP.HCM ghé tham quan vườn Nho Ba Mọi: Nơi đây có tới
7 loại Nho: Trong đó có 4 loại là Nho tươi ăn quả và 3 loại
để làm rượu Du khách có thể tìm hiểu cách trồng Nho, hay
các công đoạn làm mật Nho, Rượu Nho, du khách cũng có
thể tận tay hái những quả Nho chín Mọng…thưởng thức
miễn phí và mua ít quà lưu niệm.
Tiếp tục lộ trình đến tham quan làng Gốm Bàu Trúc: Nằm
cách thành phố Phan Rang gần 10km về phía nam, ngay
trên đường quốc lộ 1A, làng gốm Bàu Trúc ở thị trấn
Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Bàu Trúc là làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với
sản phẩm gốm thủ công và kỹ thuật nung gốm độc đáo,
gốm Bàu Trúc được ngợi ca như một sản phẩm “ấm bàn
tay con người” nhất với đặc trưng riêng mang đậm nét văn
hóa Chăm không lẫn với gốm nơi khác.

Gốm Bàu Trúc sau khi đã nung. Gốm không nung bằng
lò, mà chất thành từng đống, ủ rơm rạ nung thủ công,
sau đó bằng cách kết hợp pha màu, ém khói khi nung, các
nghệ nhân tạo ra các vết màu loang đặc sắc trên từng sản
phẩm gốm như: vàng đỏ, đỏ hồng, đen xám, vệt
nâu…Dạo chơi, tìm hiểu, quan sát nghệ thuật chế tác, làm
gốm của đồng bào dân tộc Chăm làng gốm Bàu Trúc sẽ là
“tour” du lịch thư giãn nhiều thú vị và bổ ích trong kỳ nghỉ của qúy khách. Tiếp tục lộ
trình về đến Phan Thiết dùng cơm trưa, nghỉ trưa.
Chiều: Về đến TP. HCM, xe và hướng dẫn đưa du khách về lại địa điểm hẹn. Kết thúc tour.
Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.
GIÁ TOUR:

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/KHÁCH

KHÁCH SẠN

Phòng 2->3 khách

Phụ thu P.01 khách

Nước Ngoài

3 SAO

1.698.000

300.000

150.000

BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh .
 Ăn uống : 01 bữa sáng set menu + 01 bữa sáng Buffet + 03 bữa chính.
-

Ăn sáng set menu gồm: hủ tiếu, bún bò, phở, bánh mì ốp la, bánh canh + cà phê đá, đá chanh,
nước ngọt chai, sữa đậu nành chai,….

-

Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn + 01 món xào + 01 món canh + 01 rau trộn + trái cây +
cơm trắng + trà đá.

-

01 bữa Cơm Gà Khánh Kỳ + 01 bữa Hải Sản : Ghẹ, ốc nướng, Mực Nướng, cháo Tôm Hùm

-

Dịch vụ khác: Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

-

Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh. Tàu tham quan vịnh Vĩnh Hy + Bình Hưng

-

Bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 10.000.000 đồng/trường hợp.
Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.

KHÔNG BAO GỒM : Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi và chi phí cá nhân.
-

LƯU Ý : Chương trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn.

-

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống là Ba, mẹ tự lo. Trẻ thứ 02 phải mua 50% vé tour : Bé ngồi xe, ăn và
ngủ ghép với bố mẹ.Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 50% giá vé tour. Bé có xuất ăn và ngồi,
cũng như tham quan theo chương trình và ngủ chung với bố mẹ. Bé thứ 02 phải mua 100% vé tour.
Bé từ 11 tuổi trở lên là 100% giá.

-

Tất cả giấy tờ tuỳ thân phải đem theo bản chính.

-

Khách lớn tuổi ( từ 70 tuổi trở lên), khách khuyết tật, khi tham gia tour phải có người thân đi kèm
và phải cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ khi tham gia tour

-

Du khách đem theo hành lý gọn nhẹ và phải tự bảo quản hành lý, tư trang, tiền bạc trong suốt thời
gian của chuyến du lịch

-

Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thiên tai, đình công, bão lũ, dịch bệnh, tàu thuỷ, xe
lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, công ty du lịch 5N sẽ không chiụ trách nhiệm bồi thường thêm bất
kỳ chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng

-

Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hay huỷ tour không báo trước thì mất 100%

