
 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 

NINH THUẬN & TÌM HIỂU VĂN HÓA CHĂM 

KHÁM PHÁ & TRẢI NGHIỆM CÁC LÀNG NGHỀ 

Tham Quan Thắng Cảnh – Tắm Biển – Thưởng Thức Đặc Sản Tươi Ngon 

Khởi hành: thứ sáu hàng tuần 

Thời gian: 03 ngày 02 đêm (đi, về bằng ô tô) 
 
 

Ninh Thuận có cảnh quan thiên nhiên hoang dã, phong cảnh thanh bình và thơ mộng, du khách 

sẽ trải nghiệm trên cung đường cực kỳ xinh đẹp và lạ mắt với nhiều trụ tua bin như những chong 

chóng khổng lồ quay trên bầu trời xanh ngắt. Bốn bề núi non, lều trại và hàng nghìn chú cừu hiền 

lành dễ thương đang gặm cỏ trên thảo nguyên rộng lớn, làm cho du khách có cảm giác lạc vào 

một làng Mông Cổ và trải nghiệm các trò chơi vận động như bắn cung, cưỡi ngựa, trượt cỏ, đi xe 

địa hình chinh phục đồi cát và thuê trang phục để hóa thân thành người Mông Cổ hoặc người 

Chăm bản địa đang dệt thổ cẩm, làm gốm, hứa hẹn rất nhiều bức ảnh cực chất 

Hãy cùng Theme Travel khám phá tìm hiểu văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán, điệu múa và các 

loại nhạc cụ độc đáo của đồng bào Chăm, du khách thỏa thích tắm biển, thưởng thức hải sản và 

khám phá những vườn nho và trải nghiệm thú vị nơi vùng đất hoang dã 
 

CÁC CẢNH ĐẸP NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

➢ THAM QUAN LÀNG GỐM BÀU TRÚC 

➢ THAM QUAN LÀNG DỆT THỔ CẨM & TÌM HIỂU VĂN HÓA NGƯỜI CHĂM  

➢ CHECK IN LÀNG SEN & SĂN ẢNH CỰC CHẤT  

➢ TẮM BIỂN & THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG 

➢ THAM QUAN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ & CHỤP ẢNH  

➢ THAM QUAN VƯỜN NHO & TÌM HIỂU QUY TRÌNH TRỒNG NHO NINH THUẬN 



 

 

 

➢ NGẮM BẦU TRỜI ĐẦY SAO & TẬN HƯỞNG KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH 

 

 

CÁC ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

 

Địa điểm 1: VP THEME TRAVEL - Số 201 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú (Lúc 04h45) 

Địa điểm 2: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 6, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1(Lúc 05h00). 

Địa điểm 3: Cây Xăng Ngã Tư Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh (Lúc 05h15). 

Địa điểm 4: Ngã tư Thủ Đức, Xa Lộ Hà Nội (Lúc 05h30). 

Ngoài ra xe có thể đón quý khách dọc theo quốc lộ 1A đến ngã ba Dầu Dây 

  

NGÀY 01 : TP. HỒ CHÍ MINH – NINH THUẬN                                           (03 BỮA)                         

05h00 Xe và hướng dẫn THEME TRAVEL đoàn tại điểm hẹn 

05h30 Khởi hành đi Ninh Thuận, trên xe HDV giới thiệu chương trình, làm quen với quý khách 

07h30 Đến Dầu Dây, đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng 



 

 

 

Tiếp tục hành trình, quý khách tham gia chương trình hoạt náo vui tươi, chương trình xổ số, thử tài, 

đố vui có thưởng với những phần quà hấp dẫn và thú vị. Du khách sẽ nghe thuyết minh về lịch sử, 

con người và những địa danh mà đoàn đi qua. 

11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, tiếp tục hành trình đoàn tham quan làng gốm Bàu Trúc là 

làng nghề cổ xưa nhất Đông Nam Á của đồng bào người Chăm ở Ninh Thuận đã hình thành cách 

đây hơn 800 năm. Thật khó có thể cảm nhận hết được nét tinh hoa, tinh túy trong nghệ thuật tạo 

tác, làm gốm của các nghệ nhân. Bằng đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của mình, nghệ nhân làng gốm 

Bàu Trúc đã cho ra những tác phẩm tuyệt hảo nhất 

Tham quan Làng Dệt Thổ Cẩm Chăm Mỹ Nghiệp: đây cũng là làng nghề truyền thống cổ xưa của 

đồng bào người Chăm ở Ninh Thuận. Theo lời các nghệ nhân đã có thâm niên nghề hơn 50 năm, 

nghề dệt thổ cẩm ở làng Mỹ Nghiệp (tên tiếng Chăm là Chaleng) đã có từ rất lâu. Tuy nhiên, lúc bấy 

giờ thổ cẩm dệt rất thô sơ, chưa có nhiều hoa văn. Đến thế kỷ XVII, một người phụ nữ tên Ponagar 

đã đến vùng đất xứ Pandurangga và nhận thấy khí hậu nơi đây thích hợp với việc trồng bông lấy tơ 

dệt vải. Chính vì thế, bà đã truyền lại nghề cho Ong Xa và bà Chaleng là hai vợ chồng đang sinh 

sống ở làng rồi chỉ cho những phụ nữ Chăm học tập, thêu dệt và phát triển rộng rãi như ngày nay. 

 



 

 

 

Check in làng sen Mỹ Nghiệp, du khách sẽ đắm chìm vào thiên nhiên hoang sơ yên bình. Cả một 

cánh đồng sen nở rộ màu hồng, hương sen thơm ngát dễ chịu, nhiều bạn trẻ đến đây để săn ảnh về 

sen, rất nhiều tiểu cảnh xinh đẹp như: chèo xuồng trên nhánh sông đầy hoa sen, chèo xuồng và 

chụp ảnh với ao bông súng, cánh đồng sen với cây cầu khỉ và những căn chòi bình dị, cây cầu tình 

yêu tràn ngập hoa sen, xích đu tình nhân giữa cánh đồng sen, cánh đồng lúa bạt ngàn, hóa thân 

thành một thiếu nữ mặc yếm xinh đẹp. Du khách có thể chọn cho mình một góc yên tĩnh để buông 

cần câu cá hay tham gia các hoạt động trò chơi sinh hoạt dân dã đồng quê như mò cua bắt ốc, giăng 

lưới. Ngoài ra còn thể thưởng thức các món ăn đặc sản được chế biến lạ miệng theo hương vị của 

người bản xứ: Gà hấp sen – cháo hạt sen – lòng xào mướp, gà xào xả ớt, cá lóc nướng cuốn bánh 

tráng, cá lóc nấu cháo, hạt sen hấp (tự túc) 

Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi 

18h30 Xe đưa đoàn dùng cơm chiều tại nhà hàng 

Buổi tối tự do dạo bộ hoặc nghỉ ngơi 

NGÀY 02 : TẮM BIỂN & THAM QUAN THẮNG CẢNH                             (03 BỮA)                         

07h00 Quý Khách dùng điểm tâm buffet tại resort 



 

 

 

Đoàn tự do tắm biển và tận hưởng không khí trong lành 

08h30 Xe đưa đoàn vào tham quan một Làng Chăm tại Ninh Thuận. Qúy khách giao lưu văn hóa 

và tìm hiểu cuộc sống văn hóa, tập quán của người dân bản địa nơi đây 

 

09h45 Đoàn tham quan và chụp hình vườn nho Ninh Thuận. Tìm hiểu quy trình trồng nho của 

người dân địa phương nơi đây, khám phá 7 loại giống nho, trong đó 4 loại là nho tươi ăn quả, 3 

loại dùng làm rượu. Tìm hiểu cách làm rượu nho. Điều thú vị, tất cả khách đến tham quan vườn 

nho đều được thưởng thức nho, uống si rô, rượu nho miễn phí… 

11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng và nghỉ ngơi 

Buổi chiều Đoàn tự do nghỉ dưỡng, tắm biển hoặc tham gia các trò chơi trên biển như chèo thuyền 

Kayak, lái mô tô nước hoặc thả dù Parasals ngắm cảnh khu du lịch từ trên cao hay nằm phơi mình 

trên những chiếc ghế dài, thưởng thức ly coffe và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai. Du 

khách tự do tắm biển, thư giãn, tận hưởng không khí trong lành, Swimming pool 

18h00 Dùng cơm chiều tại nhà hàng 

Buổi tối Tựdo khám phá Ninh Thuận về đêm 

Ngày 3:  NINH THUẬN – PHAN THIẾT – TP.HCM                                  (02 BỮA) 

06h30: Đoàn ăn sáng và trả phòng khách sạn. 

08h00 Khởi hành về lại TP.HCM, trên đường đoàn nghe thuyết minh về nhà máy điện gió và chụp 

hình lưu niệm với những cảnh đẹp lạ mắt 

09h00 Tiếp tục Hành trình, trên đường về đoàn đừng chân tại Bàu Trắng  

09h45 Tham quan và chụp hình những đồi cát trắng tuyệt đẹp tại Phan Rí 

Đoàn có thể thuê xe Đặc Chủng trải nghiệm và khám phá tiểu sa, tạo dáng check in ngoại cảnh sa 

mạc với những tấm hình tuyệt đẹp để đời 



 

 

 

  

11h30 Quý khách dùng cơm trưa tại Phan Thiết  

Đoàn tiếp tục hành trình về lại TP.HCM. Đoàn tự do mua sắm và thưởng thức Thanh Long ruột 

đỏ, tham quan mua sắm tại các cơ sở sản xuất Nước mắm Nhỉ cá cơm Phan Thiết. Tiếp tục về Tp. 

HCM, xe sẽ dừng chân tại Long Khánh để quý khách nghỉ ngơi và thư giãn. Xe tiếp tục đưa đoàn 

về tới TP.HCM. Kết thúc chương trình tham quan hài lòng và tràn đầy thú vị  

Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại quý khách trong những chương trình du lịch kế tiếp 

 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi linh hoạt phù hợp 

với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan  

GIÁ TOUR DÀNH CHO MỘT KHÁCH (ĐVT: VND) 

TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR TRỌN GÓI 

HOTEL 3 SAO 2.290.000 VND 

HOTEL 2 SAO    1.790.000 VND 

 

 

 

➢ CHƯƠNG TRÌNH TOUR ĐÃ BAO GỒM: 



 

 

 

✓ Vận chuyển: Xe du lịch 16 chỗ đời mới (hoặc xe 30 chỗ, 35 chỗ, tùy theo số lượng thực 

tế) xe đời mới, chất lượng cao, đầy đủ hệ thống điều hòa, âm thanh, đưa đón phục vụ suốt 

tuyến theo chương trình. 

✓ Tiêu chuẩn 3 sao: phòng 2 người/ người, trang bị đầy đủ tiện nghi… 

✓ Tiêu chuẩn Khách sạn 2 sao: phòng 4 người/ người, trang bị đầy đủ tiện nghi… 

-  Nếu ở 2 người: Phụ thu 75.000 vnd/ người/ đêm (phòng 1 giường) 

-  Nếu ở 3 người: Phụ thu 100.000 vnd/ người/ đêm (phòng 2 giường) 

✓ Ăn uống tại các nhà hàng sang trọng: 02 bữa sáng & 02 bữa chính 

-  Ăn sáng: 03 bữa sáng  

-  Ăn chính: 05 bữa chính có đặc sản địa phương, tiêu chuẩn 110.000 vnd/ suất/ bữa 

✓ Quà tặng: Nón THEME TRAVEL, nước suối, khăn lạnh 

✓ Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình 01 lượt/người 

✓ Hướng dẫn viên: thuyết minh, hoạt náo và chăm sóc đoàn suốt chương trình. 

✓ Bảo hiểm: Tai nạn du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/vụ việc/ trường hợp 
 

 

➢ QUÝ KHÁCH TỰ THANH TOÁN: 

✓ Tiền điện thoại, giặt ủi và các loại thức uống trong các bữa ăn chính 

✓ Xe đặc chủng trải nghiệm đồi cát, các chi phí cá nhân khác  

✓ Thuế VAT 10% (nếu có nhu cầu) 

➢ QUY ĐỊNH GIÁ VÉ TRẺ EM 

✓ Trẻ em dưới 5 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan 

(nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé 

tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

✓ Từ 05 -10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung 

với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 trở lên 

phải mua suất người lớn. 

✓ Trẻ em 10 tuổi trở lên: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

➢ Lưu ý đón khách: Nơi đón đoàn thường rất đông người tập trung, đây là cơ hội cho kẻ gian 

giật đồ. Do vậy, quý khách hết sức lưu ý và cẩn thận các túi xách và đồ quý giá của cá nhân 

mình để trách sự đáng tiếc xảy ra. 

➢ Ăn uống: 
✓ Bàn ăn 10 người /bàn. Quý khách nên dùng bữa khi bàn mình đủ số lượng người.  

✓ Quý khách nên vào bàn ngồi trước cho đủ chỗ rồi sau đó hãy vệ sinh cá nhân để tránh 

trường hợp không biết được vị trí ngồi của xe mình. 
 



 

 

 

➢ Lên – Xuống xe: 

✓ Quý khách đi đúng xe, về đúng xe, ngồi đúng chỗ đã ngồi ban đầu trong suốt chuyến hành 

trình để tiện kiểm soát khi xuống tham quan và lên xe di chuyển. 

✓ Lưu ý những điều hướng dẫn viên thông báo để không phải mất những khoản phí đáng 

tiếc (Lưu lại số điện thoại Hướng dẫn viên hoặc trưởng xe để liên hệ khi cần) 

➢ Lưu trú phòng khách sạn: 

✓ Khi đi du lịch quý khách nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, Hành lý gọn gàng. 

✓ Khi ra khỏi phòng vui lòng khóa cửa phòng cẩn thận và gửi lại chìa khóa tại lễ tân để 

người ở chung có thể vô phòng lúc cần thiết. 

✓ Lưu ý tự gìn giữ các vật trong phòng: như khăn, dép, nếu mất khách sạn họ sẽ phạt với 

giá rất cao 

➢ Một số lưu ý khác: 

✓ Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

✓ Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

✓ Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc 

hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành 

✓ Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang 

theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

✓ Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

✓ Khi đăng ký, vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên, năm sinh, CMND, ngày cấp, nơi cấp. 

✓ Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc 

mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

✓ Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch, vì lí do an toàn cho 

khách. 

✓ Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

➢ Quy định hủy tour:  

✓ Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật 

✓ Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

 



 

 

 

 
 
 
   

 

Theme Travel Ultimate Professionalism 

 

 

 


