
BIỂN XANH NẮNG VÀNG - KINH ĐÔ RESORT CAO

CẤP
 Thời gian: 02 ngày 01 đêm. Phương tiện: Xe du lịch đời mới…

 Tham quan – dã ngoại – tắm biển và thưởng thức hải sản…

Ngày 01: TP.HCM - KDL TÀ CÚ - MŨI NÉ (Ăn sáng, trưa)

05h00: Xe và HDV Du Lịch Biển Đảo đón Quý khách tại điểm hẹn.

Khởi hành đi  Mũi Né. Nghe HDV thuyết minh về các địa danh đoàn đi qua như: Núi

Chứa Chan, Chùa Da Lào, truyền thuyết Dinh Thầy Thím, vùng đất vương quốc cổ Chăm

Pa và các công trình kiến trúc thờ phụng của người Chăm.

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

10h00: Dừng chân tham quan KDL Tà Cú, Quý khách đi cáp treo lên đỉnh núi (phí cáp treo tự

túc). Tham quan và viếng Chùa Linh Sơn Trường Thọ, nơi có bộ tượng Tam Thế Phật

được tạc bằng gỗ trầm hương trên 100 năm tuổi, và Tượng Phật nhập niết bàn lớn nhất

Châu Á, dài 49m, cao 11m.

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại  nhà hàng dưới  chân núi. Khởi  hành vào Resort  nhận

phòng, nghỉ ngơi.

Chiều: Khởi hành đi tham quan Lâu đài rượu vang RD - sẽ đưa du khách trở về thời trung cổ

của châu Âu với khu quảng trường rộng lớn, mái vòm cổ kính, những tháp canh cao vút

hoà quyện với hương vị vang hảo hạng của vùng Napa Valley nước Mỹ được giữ vẹn

nguyên trong từng giọt rượu, dành để đón tiếp những vị khách sành điệu và đầy đam

mê.

Hoặc tự do tắm biển, tắm hồ bơi tại resort.

Tối: Quý khách tự do thưởng thức hải sản, khám phá sự nhộn nhịp Mũi Né về đêm. Hoặc

đăng kí tham gia chương trình Fishermen Show. (chỉ diễn vào thứ 4, thứ 6, thứ 7 hàng

tuần)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT: THAM DỰ FISHERMEN SHOW

Fishermen Show – Huyền Thoại Làng Chài (chi phí tự túc)

Show vũ kịch đương đại trên sân khấu nhạc nước, ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại VIỆT 

NAM

Thời lượng: 1 tiếng, bao gồm phần giải trí và 6 chương múa của 25 diễn viên trên sân

khấu nhạc nước

https://saigonstartravel.com/xem-tin/review-du-lich-phan-thiet-nui-chua-chan-gia-lao-2922/


Chương 1: Lễ cầu cá ông Thần Nam Hải và hò ra khơi

Chương 2: Đai dương huyền bí

Chương 3: Chàng đánh cá và công chúa biển

Chương 4: Thế lực hắc ám của biển sâu

Chương 5: Sự trợ giúp của các vị thần biển

Chương 6: Khúc khải hoàn của người dân chài

Ngày 02: MŨI NÉ - PHAN THIẾT - TP.HCM  (Ăn sáng, trưa)

05h00: Đoàn đi tham quan Đồi Cát Vàng - ngắm bình minh trên tiểu sa mạc cát vàng và tham

gia trò chơi trượt cát.

07h00: Quý khách dùng buffet sáng tại resort. Tự do tắm biển và tắm hồ bơi, nghỉ ngơi tại

resort. 

10h30: Làm thủ tục trả phòng resort. Xe đưa đoàn đi tham quan Tranh Cát Phi Long.

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Khởi hành về lại TP.HCM. Trên đường về, đoàn

ghé tham quan mua sắm đặc sản Phan Thiết về làm quà cho gia đình và bạn bè. Tiếp

tục khởi hành về TP.HCM.

18h30: Đến TP.HCM, xe đưa Quý khách về điểm đón ban đầu, kết thúc chuyến tham quan, HDV

DL Biển Đảo chia tay với đoàn và hẹn gặp lại Quý khách trên mọi nẻo đường du lịch...

Giá gốc: 3.180.000 vnđ/khách - Giảm giá: 50%

Giá bán: 1.590.000 vnđ/khách 

Lịch khởi hành: 

Tháng 06: Sáng 06/06, 13/06, 20/06, 27/06

Tháng 07: Sáng 04/07, 11/07, 18/07, 25/07

Tháng 08: Sáng 01/08, 08/08, 15/08, 22/08

Tháng 09: Sáng 05/09, 12/09, 19/09, 26/09

Tháng 10: Sáng 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10

Tháng 11: Sáng 07/11, 14/11, 21/11, 28/11

Tháng 12: Sáng 05/12, 12/12, 19/12, 26/12

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ

DỊCH VỤ BAO GỒM:

 Vận chuyển:

o Xe du lịch đời mới, máy lạnh đưa đón theo chương trình tour.

 Lưu trú:

o Resort 5 sao: Sea Links City – Ocean Vista: Căn hộ cao cấp 

 Loại 1: Diện tích: 110 – 125 m2. Bao gồm: 01 phòng khách + 01 phòng bếp +

02 phòng ngủ. Tiêu chuẩn: 02 khách/phòng ngủ.



 Loại 2: Diện tích: 140 – 155 m2. Bao gồm: 01 phòng khách + 01 phòng bếp +

03 phòng ngủ. Tiêu chuẩn: 02 khách/phòng ngủ.

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

o 01 buổi điểm tâm sáng (01 phần ăn sáng +01 phần nước).

o 01 buổi buffet sáng tại resort.

o 02 buổi trưa tại Nhà hàng.

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

 Quà tặng: nón lưỡi trai, khăn lạnh, nước suối (01 khăn, 01 chai/ngày).

 Bảo hiểm với tiêu chuẩn số cho trường hợp tối đa là 20.000.000 đồng/khách/vụ.

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM:

 Buổi ăn tối ngày 01.

 Vé cáp treo trong KDL Tà Cú.

 Vé tham quan Lâu đài rượu Vang RD.

 Điện thoại, giặt ủi trong resort, chi phí ăn uống ngoài chương trình.

 Tiền típ Bác tài + HDV.

GIÁ VÉ TRẺ EM:

 Trẻ em 11 tuổi trở lên mua 01 vé như người lớn.

 Trẻ em 05 -> 10 tuổi mua 60% giá vé người lớn (Tiêu chuẩn: suất ăn các bữa + ghế ngồi

trên xe, ngủ chung với ba mẹ, không có chế độ giường riêng).

 Trẻ em dưới 05 tuổi không thu phí, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ kèm theo

01 trẻ em, nếu từ 02 trẻ em trở lên phải đóng 01 bé 60% giá vé người lớn. 

LƯU Ý: 

 Giá tour không áp dụng cho giai đoạn lễ, tết.

 Khi đi, Quý khách nhớ đem theo giấy tờ tùy thân, hành lý gọn nhẹ.

 Chương trình có thể thay đổi thứ tự các điểm tham quan cho phù hợp với tình hình thực tế

nhưng vẫn đảm bảo đủ các điểm tham quan.

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 10 phút. Nếu đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy

tour không báo trước vui lòng chịu phí 100%.

 Qúy khách tự quản lý tiền bạc, tư trang trong quá trình tham quan du lịch.

 Khi đăng ký tour, Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh.

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và DL Biển Đảo. Những 

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

quyết.

ĐIỀU KIỆN MUA VÀ HỦY TOUR:

 Sau khi đăng ký, thanh toán ít nhất 50% tiền cọc, phần còn lại thanh toán trước ngày đi 

hoặc trên xe cho HDV.

 Dời ngày khởi hành trước 15 ngày không mất phí, chỉ được dời 1 lần.

 Ngay sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour.



 Mất phí 20% : từ 12 – 14 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Mất phí 30% : từ 09 – 11 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Mất phí 50% : từ 06 – 08 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Mất phí 70% : từ 03 – 05 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Từ 02 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau 

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

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, Biển Đảo Travel 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.

ISLAND SEA TRAVEL - ENJOY YOUR TRIPS ENJOY YOUR LIFE

...***...

CÔNG TY TNHH TM DL BIỂN ĐẢO 

Văn Phòng Hồ Chí Minh:

Add: Tầng 5, Toà nhà GIC, 161 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh


