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CHCHƯƠNG ƯƠNG TRÌNH  DU LỊCHTRÌNH  DU LỊCH

Phan Thiết -  Phan Thiết -  Thắng Cảnh Di TíchThắng Cảnh Di Tích
Mũi Né - Biển Xanh Mời GọiMũi Né - Biển Xanh Mời Gọi

Thời Gian : 2 Ngày 1 đêm

Phương Tiện : đi và về bằng xe lửa

NGÀY 1 : TP.HCM – PHAN THIẾT 

06h00’ HDV đón khách tại Ga Sài Gòn (Qúy khách tự túc ăn sáng trước khi lên 
tàu ) đón chuyến tàu SPT2 lúc 06:40 hoặc SPT4
Lúc 07h20 khởi hành đi Phan Thiết. Qúy khách sẽ
được ngắm nhìn cảnh đẹp khác nhau của những
vùng mà đoàn tàu đi qua . 

11h00’ Xe đón quý khách tại Ga Phan Thiết hoặc Ga Bình
Thuận và đưa quý khách khởi hành dùng cơm trưa
tại nhà hàng .Sau đó xe đưa quý khách về resort
nhận phòng nghĩ ngơi.

Chiều : Đoàn khởi hành tham quan Đồi Cát Bay được mệnh danh là tiểu Sa Mạc
của Bình Thuận bằng hệ thống tour xe jeep (chi phí tour xe jeep tự túc ) 
hoặc tự do tham quan cũng như tắm biển, nghĩ ngơi. 

Buổi tối: Đoàn dùng cơm tồi tự túc, nghĩ đêm tại resort.

NGÀY 02: PHAN THIẾT– TP.HCM 

Buổi sáng : Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, tự
do tắm biển và nghĩ ngơi hoặc tự do tham quan thành
phố Phan Thiết. 

10h30’ Trả phòng, Xe đưa quý khách tham quan tranh cát Phi
Long; Qúy khách thưởng thức tài nghệ của những
nghệ nhân khuyết tật làm ra những bức tranh cát với
những hình ảnh rất đặc sắc. Sau đó quý khách tham
quan và mua sắm đặc sản tại cơ sở sản xuất nước
mắm như : mực một nắng, nước mắm nhĩ cá
cơm…..

http://preview13.canhcam.vn/en-US/photo.cco#%23


12h00’ Dùng cơm trưa tại nhà hàng.  Xe đưa đoàn ra ga đón chuyến tàu SPT1
lúc: 13h10’ hoặc SPT3 lúc 14h10 khởi hành về TP.HCM. 

18 giờ 00 Tàu đến Ga Sài Gòn. Kết thúc chuyến tham quan, Kính chúc quý
khách vui vẻ và hẹn ngày gặp lại.

GIÁ TOUR : Khởi Hành Thứ 7 Hằng Tuần

Khách Sạn 3 sao   : 1.480.000 VNĐ/KHÁCH

 Bao Gồm:   Không Bao Gồm :
 Vận Chuyển :

- Xe tham quan theo chương trình tại Phan 
Thiết.

- Vé xe lửa loại ngồi mềm máy lạnh khứ 
hồi : SÀI GON – PHAN THIẾT – SÀI 
GÒN

 Ăn uống, tham quan ngoài chương 
trình, chi phí tour xe jeep tham quan  
Đồi Cát.
 Điện thoại – chi phí cá nhân.
  Phụ thu phòng đơn : 400.000 đ/ 
phòng đơn ( Nếu khách ớ 1 mình 

 Khách Sạn 3 sao : Ocean Fron, Rạng Garden,
Hòn Rơm Central Beach, Eagles Beach Resort 
hoặc các khách sạn, resort khác tương 
đương…..( Phòng từ 2 – 4 người )
 

 Lưu Ý : 

 Trẻ em 10 tuổi trở lên  : Tính như 
người lớn.
  Trẻ em  05T đến dưới 10T : 75% Vé 
người lớn
  Trẻ em dưới 05T : Miễn Phí nhưng 
gia đình tự lo ( nếu phát sinh trên tour )
        -  Mỗi gia đình chỉ được kèm 1 trẻ
em dưới 05T, Trẻ thứ 2 tính 75% Vé
  Tiêu chuẩn 75% vé, gồm : 
        - 1 suất ăn. 1 ghế ngối, vé xe lửa 
khứ hồi, ngủ chung với bố mẹ không 
có giường riêng.
Nếu đợt khởi hành không đủ số lượng 
thì sẽ được dời qua tuần kế tiếp để đủ 
đoàn khởi hành ( Mỗi đợt tối thiểu 6 
khách )

 Ăn uống: 01 sáng tại khách sạn  + 02 buổi 
trưa.
    
 Hướng Dẫn Viên: 
    - Theo suốt hành hành trình, thuyết minh và 
phục vụ quý khách.
 Tham quan : vé vào cổng theo chương trình.
 Bảo hiểm :    Khách được bảo hiểm tối đa số 
tiền bồi thường 10.000.000đ/ vụ.
 Qùa tặng :  Nón du lịch, nước tinh khiết

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ
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