
Địa chỉ: 171 Phạm Ngũ Lão,Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giấy phép lữ hành kinh doanh quốc tế: 79-893/2018/TCDL_GP LHQT 

TOUR DU LỊCH PHAN THIẾT – MŨI NÉ – NÚI TÀ CÚ – HÒN RƠM – ĐỒI CÁT BAY 

2 NGÀY 1 ĐÊM 

Khách sạn 3 sao 

Khởi hành thứ bảy hàng tuần 

 

 
 

NGÀY 1 : SÀI GÒN - PHAN THIẾT - THÁP CHÀM POSHANU - NGỌC TRAI LONG 

BEACH PEARL - HÒN RƠM - ĐỒI CÁT BAY (Ăn sáng, trưa, chiều) 

 

Buổi sáng, 6.00AM hướng dẫn viên du lịch Sài Gòn Tiên Phong đón quí khách tại điểm hẹn 

Điểm đón 1: 171 Phạm Ngũ Lão, Quận 1 

Điểm đón 2: Cây xăng Comeco Hàng Xanh 

 

TP.Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, trên đường đi dừng lại ăn sáng. Đến Phan Thiết (tỉnh Bình 

Thuận) đoàn đi qua khu phố thị trung tâm thành phố, ngắm cảnh dòng sông Cà Ty hiền hòa, 

những danh lam thắng cảnh của Phan Thiết như : phế tích lầu Ông Hoàng, tháp Chàm Pôshanư, 

bãi đá Ông Địa. Sau đó, xe đưa đoàn đến nhà hàng dùng cơm trưa, nhận phòng khách sạn.  

Thực đơn bữa trưa: 

 

• Nghêu hấp sả 

• Cá chiên mắm xoài 

• Cải ngọt xào tỏi 

• Trứng chiên thịt 

• Thịt kho tàu 

• Lẩu cá hú + bún 

• Cơm trắng, tráng miệng 

 

Buổi chiều, xe đưa đoàn đi Hòn Rơm, trên đường, đoàn đi ngang qua rặng dừa Hàm Tiến, ngắm 

cảnh ghe thuyền của ngư dân về cập bến ở bến thuyền Mũi Né. Đoàn dừng lại tham quan Trung 

tâm Ngọc Trai Long Beach Pearl Mũi Né, là một trong hai trung tâm ngọc trai lớn khu vực miền 

trung do tập đoàn Long Beach Pearl đầu tư. Đến đây Quý khách được nghe giới thiệu về qui 

trình nuôi cấy - khai thác - chế tác ngọc trai, được tham quan khu trưng bày với hơn 3.000 mẫu 

ngọc trai thiết kế tinh tế - đẹp mắt và sang trọng. 

 

Đến Hòn Rơm, Quý khách tắm biển và thưởng thức hải sản tươi ngon giá bình dân. Sau khi 



thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái dừa 3 nhát (chi phí tự túc), Quý khách tiếp tục chinh 

phục đồi Cát Bay, Được mệnh danh là “Tiểu sa mạc còn hoang sơ”, tới đây, quý khách sẽ được 

chiêm ngưỡng một biển hồ rộng lớn, ở giữa là những triền cát bao la thấp thoáng những bông sen 

giữa biển hồ long lanh ánh bạc, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Từ trên đồi cát nhìn xuống hồ 

phẳng lặng tựa gương óng ánh sen hồng, xa xa những đồi cát sẫm màu nhấp nhô lên xuống khiến 

du khách không khỏi trầm trồ, thán phục. Hướng dẫn viên sẽ sắp xếp cho quý khách lên xe Jeap 

địa hình để bắt đầu trải nghiệm thú vị trên đồi cát và có những bức ảnh check in đẹp lung linh. ( 

chi phí xe Jeep tự túc), ngoài ra còn được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn trên biển Phan Thiết. 

Buổi tối, đoàn dùng cơm tại nhà hàng 

Thực đơn bữa tối 

• Sò quéo nướng mỡ hành 

• Tôm thịt ram mặn 

• Rau muống xào bò 

• Chả cá chiên 

• Salad trộn dầu giấm 

• Lẩu gà lá giang + bún 

• Cơm trắng, trái cây 

 

Sau khi thưởng thức bữa tối, quí khách sẽ tự do khám phá Mũi Né về đêm, nghỉ đêm tại Mũi Né.  

 

NGÀY 2 : MŨI NÉ- KHU DU LỊCH TÀ CÚ - SÀI GÒN (198 Km) (Ăn sáng, trưa) 

 
Buổi sáng, Quý khach ăn sáng buffet tại khach sạn. Quý khách tự do tắm biển tại bãi tắm của 

resort hoặc khách sạn, thỏa thích hòa mình vào biển xanh, cát trắng, nắng ấm nơi đây hoặc tự do 

đi dạo phố biển. 

 

Buổi trưa, trả phòng, xe đưa đoàn dừng tại cơ sở sản xuất nước mắm Phan Thiết mua đặc sản. 

Đoàn dừng tại nhà hàng dùng cơm trưa 

Thực đơn bữa trưa: 

• Gỏi cá biển 

• Sò điệp nướng mỡ hành 

• Sườn nướng 

• Cá dứa kho tộ 

• Gà ram xả ớt 

• Salad trộn trứng 

• Lẩu cá biển + bún 

• Cơm trắng, trái cây 

 

Sau đó ghé tham quan Khu du lịch núi Tà Cú. quý khách chụp hình tập thể lưu niệm tại đây, 

ngoài ra dưới chân núi còn rất nhiều cảnh đẹp để quý khách có thể đem về cho mình những tấm 

hình tuyệt đẹp. Ngoài ra quý khách có thể tự do mua vé Cáp Treo lên núi Tà Cú, Cùng Viếng 



chùa và tượng Phật nổi tiếng Đông Nam Á. Nếu không muốn lên núi Quý khách có thể nghỉ ngơi 

tự do tại các quán Cà Phê Võng, hay khu vực nhà hàng có điều hòa mát lạnh. 

 

Đoàn khởi hành về TP.Hồ Chí Minh theo cung đường Ngã ba Cát Lái - hầm Thủ Thiêm. 

 

Buổi chiều, về đến Sài Gòn, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý Khách. 

 

Tour bao gồm  

 

 Xe đời mới đưa đón khách đi theo chương trình trong tour. 

 Khách sạn 1 phòng 2,3 khách tiêu chuẩn 3 sao. 

 Ăn uống gồm 3 bữa trong ngày, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.  

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

 Vé vào cửa tháp chàm Poshanu. 

 Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 2 chai/ ngày). 

 Quà tặng, xổ số vui có thưởng. 

 Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 

30.000.000vnđ/trường hợp. 

Tour không bao gồm:  

 Ăn uống ngoài chương trình 

 Các chi phí vui chơi giải trí cá nhân. 

 Chi phí cáp treo + vé vào cổng núi Tà Cú (250,000/người) 
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