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Kính gửi: Quý Khách Hàng

PHAN THIẾT - NÚI CHỨA
CHAN TIÊU CHUẨN 4 SAO 

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện : đi về bằng xe

Khởi hành: Sáng thứ  7 hàng tuần

NGÀY 1 : TP.HCM – PHAN THIẾT                              (Ăn sáng, trưa)

05h00:  Xe và HDV  KỶ NGUYÊN TOURIST đón đoàn tại điểm hẹn. Khởi hành đưa đoàn đi
Phan Thiết. 

07h00: Quý khách dùng điểm tâm tại Nhà hàng.

09h30 :Xe đưa đoàn tới Núi Chứa Chan  tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Ngọn núi cao thứ nhì Đông 
Nam Bộ với 837m, Quý khách bắt đầu chinh phục 3,2km và 1000 bậc tam cấp để khám phá 4 chùa 
một miếu cùng viếng thăm và dâng hương tại cây  “3 Gốc 1 Ngọn” – nơi linh thiêng nhất núi nhằm 
cầu An, cầu Tài và Giải hạn. Quý khách viếng chùa Bửu Pháp, Tịnh Xá Ngọc Chơn, chùa 
Quảng Đạo, chùa Bửu Quang Tự (Chùa Gia Lào ) và nghỉ ngơi tại chùa. Quý khách có thể 
thưởng thức bánh xèo với rau rừng, bún riêu…đặc sản xứ rừng núi miền sơn cước hoặc chọn mua 
các loại nam được lấy từ núi như: Lang Bay, khổ qua núi, chuối hột, sâm liên tử, mật nhân.  (chi 
phí cáp treo tự túc : 180.000vnd/người)

11h30: Đoàn dùng cơm trưa tại Nhà Hàng

12h30: Quý khách tiếp tục đi vào Mũi né,  trên đường đoàn đi ngang chiêm ngưỡng Tháp chàm
Poshanu (Kiến trúc của người chăm pa xưa), Lầu Ông Hoàng (nơi Hàn Mạc Tử ở và làm thơ). 
Xe chở đoàn Ghé tham quan Lâu Đài Rượu Vang RD trực thuộc Sealinks City – với kiến trúc Tây
Âu. Du khách sẽ được đưa trở về thời trung cổ của Châu Âu ngay khi bước chân vào quảng trường
rộng lớn với  mái vòm cổ kính, sang trọng. Quý khách tự do chụp ảnh tại khu vực này.  Ngoài ra khi
xuống hầm rượu quý  khách được thử liên tiếp 5 loại rượu với chừng 30 ml/loại cũng đủ để mọi
người hứng khởi trong chuyến tham quan tại “Lâu đài rượu” có một không hai này. (chi phí tham
quan hầm rượu tự túc : 100.000vnd/người) 

13h30: Đến Khu Resort nhận phòng, nghỉ ngơi. Đoàn tự do tắm biển.

15h30: Tự do dạo biển, sinh hoạt riêng của Quý Khách.

18h00: Đoàn dùng bữa tối (tự túc). 

Ngoài ra Quý khách còn tham gia chơi  “Lửa Trại” với Hoạt Náo Viên của Du Lịch qua các trò
chơi :  Mát Xa Tập Thể, Lục Vân Tiên, Ta Là Vua, biểu diễn thời trang trên biển…   được cải biên
rất vui nhộn, hấp dẫn, sôi động với đội ngũ hoạt náo viên nhiều năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ đem
lại cho quý khách một kỳ nghỉ đáng nhớ và ấn tượng (Áp dụng cho đoàn ghép từ 40 khách trở lên và
tất cả khách đều muốn tham gia)

NGÀY 2 : PHAN THIẾT – MŨI NÉ – TP.HCM             (Ăn sáng, trưa)

06h30: Dùng điểm tâm sáng  tại Resort.
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07h00: Tiếp tục Khởi hành tham quan chinh phục Đồi Cát Bay (Tiểu Sa Mạc), tự túc thưởng thức
dừa 3 nhát. Quý khách tự do thưởng thức các đặc sản. 

11h00: Quý khách dùng trưa tại Nhà Hàng.

12h00: Quý khách trả phòng. Sau đó rời Resort về lại Tp.HCM. 

13h30: Trên đường ghé mua đặc sản Phan Thiết, hoặc ghé chợ Phan Thiết

18h00: Về tới TP.HCM đưa khách về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình tham quan du lịch.
Chia tay và hẹn gặp lại !

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: (không áp dụng lễ, tết)

990.000 vnđ/khách

Lưu Ý:  Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 25 người,  trường hợp không đủ số lượng Kỷ Nguyên
Tourist xin được phép dời khách sang đợt khởi hành tiếp theo.
Chương trình có thể thay đổi, sắp xếp cho phù hợp, nhưng công ty vẫn đảm bảo cho đoàn đi
đầy đủ điểm tham quan

GIÁ VÉ BAO GỒM:
Vận chuyển Xe du lịch đời mới Samco hoặc Thaco 30 chỗ, 35 chỗ,45 chỗ, tiện nghi phục

vụ theo suốt chương trình
Lưu Trú  * Khu Resort 4* Blue Bay Mũi Né Resort tại bãi biển, sạch đẹp

http://bluebaymuineresort.com

Tiêu chuẩn 2,3,4 khách/phòng 
Ăn Uống *Ăn sáng ( 2 bữa) : Set menu: 40.000 đồng/bữa//khách , ngày 2 buffet.

*Ăn Chính ( 2 bữa) : 90.000 đồng/ bữa/khách 

Hướng Dẫn Viên Thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến
Tham Quan Tham quan Đồi Cát

Vé tham quan Núi Chứa Chan. 
Ghế dù, tắm nước ngọt tại Resort.

Dịch Vụ Khăn ướt: 1 ngày 1 cái cho 1 khách
Nước Suối: 1 ngày 1 chai cho 1 khách

Quà Tặng Mỗi khách được tặng 1 cái nón Kỷ Nguyên
Quà trên trò chơi trên xe.

Bảo Hiểm  20.000.000 vnđ/khách/vụ

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM:
Thuế VAT
Dịch Vụ Vé vào Hầm Rượu Vang

Vé cáp treo Núi Chứa Chan.

Vui chơi giải trí cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình.

01 bữa tối tự túc

GIÁ VÉ TRẺ EM  :
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Trẻ em từ dưới 06 tuổi Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. (02 người lớn kèm 01 bé, trẻ

em thứ 02 phải mua 75% vé tour)

(Tiêu chuẩn 75% vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép
chung phòng với gia đình).

Trẻ em từ 06 – 10 Tuổi Mua 75% vé tour.  (02 người lớn kèm 01 bé,  trẻ em thứ 02 phải

mua 01 vé tour như người lớn)
Trẻ em từ trên 11 tuổi Tính 01 vé tour người lớn

ĐIỂM ĐÓN:
 Điểm 1: lúc 05:00 sáng - Trường THPT Trần Khai Nguyên – số 225 Nguyễn Tri Phương -

Phường 9 - Quận 5 – TPHCM

 Điểm 2: lúc 05:30 sáng - Nhà Văn Hóa Thanh Niên - Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 TPHCM

 Điểm 3: lúc 06h00 sáng - Cây xăng số 3 COMECO  – 178 Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình

Thạnh, Hồ Chí Minh, Ngã tư Hàng Xanh 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR

 Trường hợp khách dời dịch vụ sang ngày khác, phải báo trước 07 ngày và chỉ được dời duy nhất

01 lần, với điều kiện Kỷ Nguyên Tourist có ngày khởi hành tương ứng với quý khách.

 Sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour

 Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 30% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ

nhật)

 Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Từ 2-5 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Từ 1 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Các quy định trên không áp dụng cho các dịp lễ và tết.

 Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 10 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau 10

ngày so với ngày khởi hành mất 100% giá tour. (Không tính ngày chủ nhật)

 Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến công ty nhận tiền trong vòng 2 tuần kể từ ngày đăng ký

tour. Chúng tôi chỉ thanh toán trong thời gian 14 ngày nói trên.

 Du 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’

 Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe lửa, máy

bay hoãn/hủy chuyến, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào

khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng của tour đó. 

KỶ NGUYÊN TOURIST® – Tận hưởng nét đẹp Việt!
VP1: 136/4C Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TPHCM
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