
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT MỚI 

Trụ sở : D2/44 Ấp 4 Xã Đa Phước Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh 

VPĐD : 01 Đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3 TP HCM 

............................................................//………………………………………………………… 

 

 

Thời gian : 3 ngày 2 đêm 

Phương tiện : xe lửa 
 

NGÀY 1 : TP.HCM – PHAN THIẾT                                                                                    
6H00: HDV đón quý khách tại Ga Hòa Hưng ( Ga Sài Gòn 01 Nguyễn 

Thông Quận 3 ), 6h30 hướng dẫn đưa quý khách ra Tàu đón chuyến 

tàu SPT2 lúc 6h40 hoặc SPT4 lúc 07h20 khởi hành đi Phan Thiết ( 

Qúy khách dùng điểm tâm sáng tự túc trước khi lên tàu hoặc trên tàu 

có căn tin quý khách tự túc chi phí ) 

Lưu ý : giờ và ký hiệu tàu có thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian đăng 

ký của quý khách.  

10H30:  Tàu đến Ga Phan Thiết, Xe đón quý khách khởi hành về nhà 

hàng dùng cơm trưa, sau đó về resort nhận phòng nghĩ ngơi. 

Buổi chiều : Đoàn khởi hành chinh phục đồi cát bay là một trong những cảnh đẹp thiên nhiên đã ban tặng 

cho vùng đất này, tận hưởng cảm giác như giữa hoang mạc Sahara ở Châu Phi, Tự do tham gia 

các trò chơi trên cát như trượ cát, chạy đua…. Hoặc có thể nghỉ ngơi tự túc thưởng thức hương vị 

dừa Hàm Tiến tươi mát hoặc thưởng thức đặc sản Bánh Bột Lộc, Hải Sản với chi phí tự túc. Sau 

đó đoàn về resort nghỉ ngơi, tự do dạo phố biển về đêm.( chi phí ăn tối tự túc )  

NGÀY 2 : THAM QUAN BÀU SEN – ĐỒI CÁT TRINH NỮ 
Sáng: Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, Sau đó xe đưa quý khách tham quan Bàu Sen - 

chinh phục Đồi Cát tuyệt đẹp trải dài bên một hồ sen, nơi đây quý khách có thể đi dạo và thưởng 

thức cảnh đẹp thiên nhiên hữu tình hay tham gia các trò chơi với mố hình xe địa hình, cưỡi Đà 

Điểu……. ( chi phí tự túc ) 

Trưa : Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, về nhận lại phòng nghĩ ngơi.  

 

Chiều  : Đoàn tự do nghỉ ngơi, tắm biển resort  

Tối: Qúy khách dùng cơm tối tại nhà hàng, tự do nghĩ ngơi hoặc dạo biển đêm. 



 

NGÀY 3 : MŨI NÉ – TRANH CÁT PHI LONG – HỒ CHÍ MINH 
Sáng : Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng khách sạn, tự do tắm biển, tham quan……..  

11h00 : Qúy khách làm thủ tục trả phòng, đoàn khởi hành tham quan và 

mua sắm đặc sản của Phan Thiết tại cơ sở sản xuất nước mắm 

như : nước mắm nhĩ cá cơm, nước mắm 40 độ đạm, mực một 

nắng, mực muối…….. Sau đó đoàn khởi hành tham quan và 

chiêm ngưỡng tuyệt tác từ đôi bàn tay khóe léo của các em 

khuyết tật, mồ côi tại cơ sở Tranh Cát Phi Long. 

 Tiếp tục xe đưa quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó 

khởi hành đến Ga Phan Thiết đón chuyến tàu SPT1 lúc 13h20 

khởi hành về Tp Hồ Chí Minh. 

18h00  : Tàu về đến Ga Sài Gòn. Kết thúc chương trình tham quan, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 
 

GIÁ TRỌN GÓI : 

Resort 3 sao gần biển : 2.650.000đ/ Khách 
Bao gồm:  

- Vận chuyển : Xe tham quan máy lạnh tham quan chương trình tại Phan Thiết 

- Vé tàu lửa loại ngồi mềm điều hoà.   

- HDV hướng dẫn và phục vụ đoàn suốt tuyến.  

- Phí tham quan theo chương trình.  

- Bảo hiểm DL : Mức bồi thường tối đa :  20.000.000 đồng/ trường hợp. 

- Ăn uống theo chương trình ( 2 buổi sáng tại resort và 4 buổi chính cơm phần nhà hàng 05,06 món) 

- Qùa tặng : Nón, khăn lạnh, nước tinh khiết. 

Không bao gồm: Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, ăn uống – tham quan – vận chuyển ngoài chương 

trình ; - Thuế VAT 

Gía vé cho trẻ em:  

 Trẻ em < 5 tuổi: miễn phí; gia đình tự lo ( nếu có phát sinh trên tour ). 

 Trẻ em 5  < 10 Tuổi: mua 75% giá vé người lớn; tiêu chuẩn như người lớn ( 1 vé xe lửa, 1 

ghế ngồi, ăn uống, tham quan ) ngủ ghép chung với bố mẹ không có giường riêng. 

 Từ 10 Tuổi trở lên 100% giá Tour người lớn. 

Quy định trẻ em đi kèm : 2 Nười lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 mua 75% vé 

người lớn .  

Điều kiện đặt cọc và hủy vé:  Đặt cọc 50 % tổng tiền Tour ngay khi quý khách đăng ký Tour, Không giữ 

chỗ nếu chưa đặt cọc; Phạt 100% nếu hủy Tour trong vòng 48 giờ sau khi quý khách đăng ký Tour, phạt 

50% trước 5 ngày khởi hành, phạt 30% sau khi đăng ký tour. 

Xin lưu ý:  Các ngày nêu trên chỉ tính theo ngày làm viêc, không nhận hủy tour qua điện thoại. 


