CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

PHAN RANG – VĨNH HY
THỜI GIAN

NGÀY KHỞI HÀNH

03 ngày 02 đêm

Thứ 6 hàng tuần

PHƢƠNG TIỆN

Xe máy lạnh

NGÀY 1
Buổi sáng

TP.HCM – PHAN RANG

Ăn sáng

Ăn trưa

Ăn tối

Xe và HDV Go Travel đó Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Phan
Rang. Trên đƣờng, Quý khách nghe giới thiệu về các địa danh đi qua. Quý
khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.
Đoàn đi qua Phan Thiết, tham quan một thoáng trung tâm thành phố với
những resort, khu nghỉ dƣỡng, khu giải trí cao cấp ven biển. Quý khách
dừng chân đón gió biển, chụp ảnh lƣu niệm ở bãi biển Cà Ná. Đến thị xã
Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Buổi chiều
Quý khách đến khách sạn nhận phòng và tắm biển tại bãi tắm gần khách
sạn.

Buổi tối

NGÀY 2
Buổi sáng

Quý khách dạo phố biển về đêm, nghỉ đêm tại Phan Rang – Tháp Chàm.
Ăn sáng Ăn trưa Ăn tối
PHAN RANG – VĨNH HY

Xe đƣa đoàn đi qua ruộng muối Ninh Hải, khu bảo tồn thiên nhiên núi
Chúa để đến vịnh Vĩnh Hy, Quý khách xuống tàu ra thƣởng ngoạn phong
cảnh vịnh, rất thơ mộng hùng vĩ với mũi Cá Heo, mũi Yến, mũi Cọc, mũi
Ốc Rạng, hang Yến, đầm Đăng, bãi tắm Bà Điên.
Qua tàu đáy kính Quý khách ngắm san hô, cá biển nhiều màu sắc, khám phá
cuộc sống cƣ dân miền biển, thử làm ngƣ phủ câu cá thu, cá ngừ tại bãi Tây
Sa và hòn Bò Bò, thƣởng thức hải sản tƣơi ngon đƣợc đƣa trực tiếp từ biển
lên.

Buổi chiều
Đoàn đi tham quan làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, làng gốm Chăm Bàu
Trúc, tháp chàm Poklong Garai.
Buổi tối

NGÀY 3

Quý khách tự do khám phá Phan Rang – Tháp Chàm.
Ăn sáng
NINH CHỮ – TP.HCM

Ăn trưa

Ăn tối

Buổi sáng
Quý khách tự do tắm biển, sau đó trả phòng và đi tham quan vƣờn nho,

thƣởng thức đặc sản Phan Rang.

Đoàn khởi hành về TP.HCM theo cung đƣờng Ngã ba Cát Lái – hầm Thủ
Thiêm, hầm vƣợt sông dài nhất Đông Nam Á.
Buổi chiều
Về đến TP.HCM, xe và HDV Go Travel chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng
Quý khách.

HẠNG VÉ
Khách sạn 2 sao
Khách sạn 3 sao
Khách sạn 4 sao
BAO GỒM
Vận chuyển
Ăn uống
Lưu trú

GIÁ TOUR GHÉP ĐOÀN (VNĐ/KHÁCH)
GIÁ TOUR
NGƢỜI LỚN
TRẺ EM
(>= 11 tuổi)
(5-10 tuổi)
2.585.000 VNĐ
1.292.000 VNĐ
2.726.000 VNĐ
1.363.000 VNĐ
3.256.000 VNĐ
1.628.000 VNĐ

PHỤ THU
PHÒNG ĐƠN
400.000 VNĐ
600.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ

CHI TIẾT
 Xe đời mới và đầy đủ tiện nghi, đƣa đón tham quan theo chƣơng trình.
 Tàu đáy kính tham quan vịnh Vĩnh Hy.
Ăn uống gồm 3 bữa trong ngày, đƣợc đổi món thƣờng xuyên theo ẩm
thực địa phƣơng.
 Tiêu chuẩn: 2 khách/phòng.
 Khách sạn 2 sao: Hồng Đức.
 Khách sạn 3 sao: Long Thuận, Bàu Trúc Resort (khu Karaya).
 Khách sạn 4 sao: Sài Gòn – Ninh Chữ, Bàu Trúc Resort (khu Brang).
(Hoặc các khách sạn tƣơng đƣơng)

Dịch vụ khác







Vé vào cửa 01 lần các thắng cảnh theo chƣơng trình.
Quà tặng: Nón du lịch.
Nƣớc suối, khăn lạnh trên đƣờng: 02 chai/01 khăn/ngày.
HDV tiếng Việt vui vẻ, phục vụ tận tình chu đáo (01 HDV/xe).
Bảo hiểm du lịch theo quy định 20.000.000 VNĐ/trƣờng hợp.

KHÔNG BAO GỒM
Cá nhân
Phí khác

CHI TIẾT
Ăn uống ngoài chƣơng trình, các chi phí vui chơi giải trí trên biển.
Các khoản phụ thu, phí VAT 10%.

ĐỘ TUỔI
Người lớn:
(Trẻ em từ 11 tuổi trở lên)
Trẻ em:
(Từ 05 đến 10 tuổi)

GIÁ TOUR TRẺ EM
MUA VÉ
100%

TIÊU CHUẨN

Nhƣ đã bao gồm.

01 ghế ngồi trên xe + 01 suất ăn + vé tham
50%
quan theo chƣơng trình. Không có suất ngủ,
ngủ ghép cùng bố mẹ.
Miễn vé, gia đình tự lo, đƣợc đóng bảo
Em bé:
0%
(Dƣới 05 tuổi)
hiểm theo chƣơng trình tour.
Lưu ý: 02 ngƣời lớn chỉ kèm 01 trẻ em miễn phí, trẻ em thứ 02 trở lên kèm theo phải mua
50% giá vé.






QUY ĐỊNH HỦY TOUR
Hủy tour trong vòng 7 ngày trƣớc ngày khởi hành sẽ chịu phí 20% trên giá tour.
Hủy tour trong vòng 2 ngày trƣớc ngày khởi hành sẽ chịu phí 50% trên giá tour.
Hủy tour ngay ngày khởi hành chịu 100% chi phí tour.
Trƣờng hợp hủy tour do sự cố khách quan nhƣ thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe
lửa, máy bay hoãn/hủy chuyến, công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thƣờng thêm bất
kỳ chi phí nào khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chƣa đƣợc sử dụng của
tour đó...

GHI CHÚ
 Chƣơng trình có thể thay đổi hoặc sắp xếp lại nhƣng vẫn đảm bảo đủ các nội dung trên.
 Khi đi du lịch, Quý khách vui lòng mang theo CMND (ngƣời lớn) hoặc giấy khai sinh
trẻ em.

