
 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH  

NINH CHỮ - BÌNH HƯNG – HANG RÁI 

 
 Thời gian : 03 ngày 02 đêm  

 Phương tiện : Xe du lịch   

 Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần 

NGÀY 01 TP.HCM – MŨI DINH – NINH CHỮ  
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Buổi sáng 05h00 Xe và HDV đón Quý khách tại điểm tập trung. Ổn định hành lý theo xe, điểm danh số 

lượng. Khởi hành đi Ninh Chữ, trên xe HDV giao lưu và phổ biến những thông tin cần thiết 

cho chuyến đi của đoàn. 

 Ăn sáng tại nhà hàng. Quý khách nghỉ ngơi, thư giãn, chụp hình. Tiếp tục lộ trình đi Ninh Chữ, 

trên xe đoàn tham gia các trò chơi vui nhộn, hát cho nhau nghe, thi hát karaoke… 

Buổi trưa Đoàn dừng chân ở Cà Ná dùng cơm trưa và chụp hình. Tiếp tục hành trình. 

Buổi chiều Đến Ninh Thuận, xe đưa Quý khách Mũi Dinh là tên một 

mũi đất tại thôn Sơn Hải thuộc xã Phước Dinh (huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) vẫn còn giữ lại cho mình 

nhiều nét hoang sơ và tiềm ẩn.  

 Tại đây, Quý khách sẽ được trải nghiệm độc đáo dịch vụ đi 

xe máy cày từ sát bãi biển lên đường ven biển Ninh 

Thuận  

 Tiếp tục Quý khách tự do tham quan Đồi cát Mũi 

Dinh: Tiểu Sahara với những đồi cát trung điệp bên cạnh 

bãi biển dài.  

 Hoặc chinh phục Hải đăng Mũi Dinh - nằm trên một ngọn 

núi hẻo lánh nhưng lại được phủ lên những khung cảnh đẹp 

đến mê mị với biển xanh, đá và cả những cồn cát thoang 

thoảng mùi hương trong nắng ngắt.  

Xe và HDV đưa đoàn về nhận phòng resort *** nghỉ ngơi. 

Buổi tối Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, sau đó tự do khám phá Ninh Chữ về đêm.  



 

 

NGÀY 02 NINH CHỮ – BÌNH HƯNG  
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

 Quý khách tự do tắm biển hoặc thư giãn tại hồ bơi. 

 Đoàn dùng buffet sáng tại resort (phục vụ từ 06h00 – 09h00). 

Buổi sáng 07h30 Xe đưa quý khách khởi hành đến cảng tàu bãi Kinh 

lên tàu di chuyển đến đảo Bình Hưng khoảng 10 phút tham 

quan các bãi biển đẹp thuộc cung đường ven biển Bình Tiên. 

Quý khách sẽ được tắm biển thoả thích và ngắm nhìn san hô 

tại Bãi Bà Bóng – đẹp tuyệt đẹp với nước biển trong vắt, 

sóng êm thoai thoải, cát trắng trải dài. 

Tham quan Bãi Chà Là (hay còn gọi là bãi Tiên) – Là bãi 

biển đẹp và thích nhất ở Bình Hưng. Có nhiều bãi nhỏ nhỏ, 

cát trắng mịn màng, nước trong xanh. Có thể nằm dài trên 

bãi cát thư giãn, ngắm mây trời. 

Khám phá Bãi Nước Ngọt – sự kết hợp “2 in 1” của suối và 

biển, đây là nơi giao thoa của dòng suối nước ngọt từ vườn 

quốc gia Núi Chúa đổ ra biển nên nước rất trong xanh quý 

khách có thể ngắm nhìn đàn cá ở trong hốc đá. “Biển ở đây 

được cho là đẹp nhất đảo Bình Hưng” với nước trong vắt, 

cát trắng mịn bên những gồ đá có hình hài độc đáo, thậm chí 

quý khách còn có thể thấy được những sinh vật bơi dưới 

dòng nước rất thú vị.  

Buổi trưa Quý khách lên bè để nghỉ ngơi và tham quan bè nuôi tôm hùm hoặc tiếp tục tắm biển. Thưởng 

thức bữa trưa với các món hải sản vùng biển 

Buổi chiều Tàu đưa Quý khách lên đảo Bình Hưng, tại đây xe điện đưa khách tham quan ngon hải đăng 

Hòn Chút, nhìn bao quát toàn bộ Vịnh Cam Ranh và vịnh Vĩnh hy. 

Tiếp tục, đoàn tham quan bãi đá trứng, bãi biển với vô số những hòn đá hình thù trứng - được 

cho rằng đây là nơi mà tổ tiên chúng ta Mẹ Âu Cơ từng cư ngụ . 

 Sau đó, Quý khách lên tàu khởi hành về đất liền.  

Trên đường về, đoàn ghé tham quan Hang Rái (nằm phía Đông Bắc Ninh Thuận), nép mình 

bên sườn núi Chúa. Tại đây quý khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những lớp rêu phủ 

xanh mướt trên rặng san hô. Địa thế núi chắn sóng với những hòn đá nhiều hình thù xếp 

chồng lên nhau tạo ra vô số hang động lớn nhỏ đẹp mắt làm nơi trú ẩn cho loài rái cá. 

Xe đón đoàn khởi hành về lại resort tự do nghỉ ngơi. 

Buổi tối Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, sau đó tự do khám phá Ninh Chữ về đêm. 

NGÀY 03 NINH CHỮ – TP.HCM 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   



 

 

Quý khách tự do tắm biển hoặc thư giãn tại hồ bơi. 

 Đoàn dùng buffet sáng tại resort (phục vụ từ 06h00 – 09h00). Qúy khách làm thủ tục trả phòng. 

Buổi sáng 08h00 Xe đón Quý khách khởi hành đi tham quan Trùng Sơn Cổ Tự - là ngôi chùa đẹp nhất ở 

Ninh Thuận. Đặc biệt, với vị trí ngự trị trên đỉnh núi Đá Chồng có độ cao hơn mực nước biển tầm 

60m, ngôi chùa Trùng Sơn càng hấp dẫn hơn khi vô tình trở 

thành đài quan sát trên cao của huyện Ninh Hải.  

 Tiếp tục, xe đưa đến Trạm dừng chân mua sắm đặc sản Phan 

Rang và tham quan Vườn nho – tìm hiểu nghề trồng nho địa 

phương. 

 Tập trung đoàn, khởi hành về TP.HCM  

Buổi trưa Đoàn dừng chân dùng cơm trưa tại Phan Thiết. 

Trên đường về lại TP.HCM đoàn ghé tham quan và mua sắm đặc sản nước mắm Phan Thiết. 

Buổi tối Về đến TP.HCM, Xe và HDV chia tay và chào tạm biệt. Chúc sức khỏe và thành đạt. Hẹn gặp lại 

quý khách trong thời gian gần nhất.  

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 

RESORT 3 SAO GIÁ DỊCH VỤ PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 

PHÒNG VIEW VƯỜN 2,990,000 VNĐ/ KHÁCH 700,000 VNĐ/KHÁCH 

PHÒNG VIEW HỒ BƠI 3,290,000 VNĐ/ KHÁCH 1,000,000 VNĐ/KHÁCH 

BUNGALOW 3,590,000 VNĐ/ KHÁCH 1,300,000 VNĐ/KHÁCH 

GIÁ VÉ BAO GỒM : 

 Xe đời mới, đưa đón khách đi theo chương trình trong tour. 

 Lưu trú 2 đêm (phòng 2, 3 khách theo yêu cầu) 

             Resort 3 sao: LONG THUẬN … (Hoặc các khách sạn tương đương) 

 Ăn uống theo chương trình, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương. 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

 Vé vào cửa các thắng cảnh. 

 Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 2 chai/ ngày). 

 Bảo hiểm du lịch theo luật bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 60.000.000 vnđ/trường hợp. 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM : 

 Ăn uống ngoài chương trình, vui chơi giải trí cá nhân. 

GIÁ VÉ TRẺ EM: 

 Quý khách từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

 Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua ½ vé tour. 

 Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 

01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. (Tiêu chuẩn 1/2 vé: 

được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình, vé tham quan cho bé gia đình 

tự mua nếu có phát sinh). 



 

 

*** Trường hợp trẻ em từ dưới 05 tuổi muốn có ghế ngồi riêng trên xe, phụ thu 750.000 vnđ/bé. 

NHỮNG THÔNG TIN QUÝ KHÁCH LƯU Ý 

I. Chương trình tour:  

1. Các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi, sắp xếp lại, nhưng vẫn đầy đủ theo chương trình tour. 

2. Trong trường hợp chương trình tour bị cắt giảm, hủy bỏ, do các điều kiện khách quan bất khả kháng như: Thời 

tiết xấu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh, chính phủ trưng dụng khẩn cấp, hàng không dời hoặc hủy chuyển bay do 

trục trặc kỹ thuật, thì Công ty du lịch sẽ miễn nhiệm và sẽ giải quyết hoàn trả lại chi phí các khoản dịch vụ 

chưa thực hiện được cho Quý khách.  

II. Giấy tờ tùy thân:  

Khi đi tour, Quý khách phải đem theo giấy tờ tùy thân: 

1. Khách Việt Nam: 

- Người lớn và trẻ em trên 14 tuổi: CMND hoặc hộ chiếu. 

- Trẻ em dưới 14 tuổi: Giấy khai sanh (bản chánh). 

2. Khách Nước ngoài: 

- Passport hoặc thẻ xanh, còn hạn sử dụng. 

3. Tất cả giấy tờ là bản chánh, còn hạn sử dụng, hình ảnh rỏ nét. Đăng ký vé theo đúng tên họ trên giấy tờ và sử 

dụng 1 loại giấy tùy thân khi mua vé và khi đi tour.  

III. Kiểm tra dịch vụ: 

 Trường hợp đi xe: Trong suốt hành trình tour, đề nghị quý khách giữ đúng vị trí ghế ngồi ban đầu để tiện cho 

HDV điểm danh đoàn.  

 Khách sạn: Theo quy định của các khách sạn, giờ nhận phòng là sau 14 giờ, trả phòng trước 12 giờ. Quý khách 

cần kiểm tra kỹ các giấy tờ cá nhân khi giao và nhận với lễ tân khách sạn. 

IV. Hành lý: 

1. Nếu đi xe nhỏ (16, 29 chỗ) Quý khách vui lòng không đem theo valy quá lớn, cồng kềnh. 

V. Quản lý tài sản:  

Nếu có đem theo tư trang, tiền bạc, vật dụng giá trị, đề nghị Quý khách: 

- Tự quản lý kỹ khi đi trên đường.  

- Gởi tại quầy lễ tân khi tới khách sạn hoặc khi đi tham quan.  

- Tại các địa điểm chờ xe, cần chú ý hành lý, bóp ví, điện thoại di động. 

VI. Sức khỏe, an toàn: 

Để chuyến du lịch được vui vẻ, an toàn, đề nghị Quý khách:  

- Người lớn tuổi, hoặc sức khỏe kém, cần đi chung với thân nhân có đầy đủ sức khỏe  

- Người đang mang thai, cần có ý kiến đồng ý cho đi tour của bác sĩ.  

- Tùy theo chuyến du lịch miền biển, miền núi hoặc đồng bằng, Quý khách cần đem theo theo các vật dụng phù 

hợp để tiện sử dụng khi cần thiết.  

- Hỗ trợ hướng dẫn viên trong việc chú ý, chăm sóc người thân nhất là quản lý các trẻ em trong gia đình cẩn thận 

trong những lúc lên xuống xe dọc đường, đi tham quan leo đồi núi, xuống thác sâu, đi tàu đò, tắm biển.v.v. 

- Người lớn tuổi hoặc sức khỏe kém không nên tắm biển, lặn biển, leo núi, xuống thác sâu, và tham gia các trò 

chơi cảm giác mạnh.  



 

 

- Cần chú ý vệ sinh thực phẩm, khi ăn uống ngoài các hàng quán.  

VII.  Điểm đón vả trả khách:  

1. Quý khách sẽ được đón và trả về tại địa điểm: Cung văn hóa lao động TP.HCM - 55B Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 

2. Tùy theo thực tế chương trình tour, nhân viên bán vé và HDV sẽ hẹn cụ thể, đề nghị Quý khách đúng giờ.  

3. Tất cả các lý do trễ xe, tàu, máy bay phát sinh do từ phía khách Công ty du lịch không chịu trách nghiệm, Quý 

khách tự chịu phương tiện đi đến để nhập đoàn.  

VIII. Phương thức thanh toán:  

1. Quý khách có thể thanh toán tiền vé tour 1 lần hoặc nhiều lần và thanh toán đủ trước ngày tour khởi hành.  

  Trước từ 1-3 ngày (cho các tour ngày thường). 

 Trước 3-7 ngày (cho tour Lễ, Tết).  

2. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:  

3. Quý khách có yêu cầu lấy hoa đơn VAT, cần báo với nhân viên bán vé ngay khi mua vé, trường hợp không 

báo Công ty sẽ xuất chung 1 hóa đơn cho tất cả khách hàng đi trong tour. Quý khác vui lòng nhận hóa đơn 

(VAT) trễ nhất là 1 tháng. Sau khi tour kết thúc.  

IX. Điều kiện dời chuyển hoặc hủy tour: 

1) Chuyển qua tour khác: 

 Trước ngày tour khởi hành 7 ngày, Quý khách không bị mất phí. Công ty du lịch sẽ hoàn trả đủ tiền vé. 

 Trước ngày tour khởi hành, trong vòng 2 ngày đến 6 ngày, Quý khách bị mất phí: 

- 10% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 30% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

 Trước ngày tour khởi hành, 1 ngày hoặc ngay ngày khởi hành, Quý khách bị mất phí: 

- 20% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 50% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

2) Hủy tour: 

 Trước ngày tour khởi hành 7 ngày, Quý khách bị mất phí: 

- 10% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 30% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

 Trước ngày tour khởi hành, trong vòng 2 ngày đến 6 ngày, Quý khách bị mất phí: 

- 20% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 50% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

 Trước ngày tour khởi hành, 1 ngày hoặc ngay ngày khởi hành, Quý khách bị mất phí: 

- 50% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 100% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

 Ngoài ra tour có đi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, Quý khách sẽ chịu thêm phí chuyển, hủy vé theo quy định của 

hãng hàng không, hãng tàu.  

Sau cùng, Công ty du lịch kính chúc Quý Khách một chuyến du lịch bổ ích! 


