
 
 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT MỚI 

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

VPĐD : 01 Nguyễn Thông, Phường 9 Quận 3 TP HCM (Bên Trái Cổng Ga Sài Gòn ) 

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

PPhhaann  TThhiiếếtt  --    NNắắnngg  VVàànngg  BBiiểểnn  

XXaannhh      

NNúúii  TTàà  CCúú  --    LLiinnhh  SSơơnn  TTrrưườờnngg  TThhọọ  TTựự  

  HHảảii  ĐĐăănngg  KKêê  GGàà  CCổổ  XXưưaa  

DDiinnhh  TThhấấyy  TThhíímm  LLiinnhh  TThhiiêênngg  
Thời Gian : 3 Ngày 2 đêm 

Phương Tiện : đi và về bằng xe lửa 

Resort 4 SAO Gần Biển, Có Hồ Bơi + Bãi Biển Riêng 

NGÀY 1 : TP.HCM – PHAN THIẾT – KHU DU LỊCH NÚI TÀ CÚ 

Sáng: HDV đón khách tại Ga Sài Gòn (Qúy khách tự túc ăn sáng trước khi lên tàu) đón chuyến 

tàu SE8,SPT2 lúc 06h00, 06h40  khởi hành đi Phan Thiết, Bình Thuận. Qúy khách sẽ được ngắm 

nhìn cảnh đẹp khác nhau của những vùng mà đoàn tàu đi qua . 

09h30 – 10h30 : Xe đón quý khách tại Ga Phan Thiết, Bình Thuận và đưa quý khách đến KDL 

Núi Tà Cú, du khách đi cáp treo lên đỉnh núi độ cao 505m (chi phí cáp treo đã bao gồm), tham 

quan quần thể di tích chùa tháp, tượng Phật và hang động. Đặc biệt là “Song Lâm Thị tịch” – 

tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn, dài 49m, cao 11m và bộ tượng Tam Thế Phật được xếp hạng 

Di tích lịch sử – Văn hoá Quốc gia. 

Trưa: Đoàn dùng cơm tại nhà hàng dưới chân núi, sau đó đoàn khởi  hành về resort nhận phòng 

nghĩ ngơi. 

Chiều: Đoàn tự do tham quan cũng như tắm biển, nghĩ ngơi. 

Buổi tối: Đoàn dùng cơm tại nhà hàng, tham gia chương trình họp mặt thân mật bên “Lửa Trại 

thân tình” cùng thưởng thức khoai lang và bắp nướng. Đoàn nghỉ đêm tại Resort. 

NGÀY 2 : HẢI ĐĂNG KÊ GÀ – DINH THẦY THÍM 

Buổi sáng: Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại resort, xe đưa đoàn tham quan Hải đăng Kê Gà 

là ngọn hải đăng cao và cổ xưa nhất Việt Nam với hơn 115 tuổi bằng thuyền thúng hoặc cano của 

người dân vùng biển. Đoàn có thể chinh phục 183 bậc thang bên trong hải đăng để thưởng ngoạn 

nét đẹp nguyên sơ của vùng biển nơi đây.Tiếp tục chương trình xe đưa đoàn đến Dinh Thầy 



 
 

Thím đoàn tham quan và dâng hương tại đây là 1 nơi linh thiêng nhất của vùng đất Lagi – Bình 

Thuận.  

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, xe đưa 

đoàn về resort nghỉ ngơi. 

Chiều: đoàn khởi hành vào thành phố Phan Thiết 

tham quan Trường Dục Thanh - nơi vị cha già dân 

tộc từng dạy học, nơi đây còn được xem là cái nôi 

về tinh thần hiếu học và tình yêu quê hương đất 

nước rất sâu sắc của người dân Bình Thuận. 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. 

Tối: đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng, tự do khám phố biển về đêm. 

NGÀY 3: PHAN THIẾT – TP.HCM 
Buổi sáng: Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại resort, tự do tắm biển và nghĩ ngơi hoặc tự do 

tham quan. 

10h00: đoàn làm thủ tục trả phòng, Xe đưa 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….. 

11h30: Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Xe đưa đoàn ra ga đón 

chuyến tàu SE7, SPT1 lúc 13h05,13h10  khởi hành về 

TP.HCM. 

17h00 – 18h00 Tàu đến Ga Sài Gòn. Kết thúc chuyến tham 

quan, Kính chúc quý khách vui vẻ và hẹn ngày gặp lại. 

GIÁ TOUR: 2.490.000VNĐ/Khách 
LỄ 30/4 : Khởi hành Sáng 30/04/2021 : 3.650.000đ/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 

GÒN – PHAN THIẾT/ BÌNH THUẬN – SÀI 

GÒN 

 Ăn uống, tham quan ngoài chương trình, 

chi phí các trò chơi ngoài tour. 

 Điện thoại – chi phí cá nhân. 

  Phụ thu phòng đơn: 800.000 đ/ phòng đơn 

( Nếu khách ớ 1 mình) 

  Phụ thu giường nằm khoang 4: 300.000đ/ 

khách/ khứ hồi 

- Thuế VAT 

 Resort Sát Biển : Champa resort …hoặc các resort 

tương đương khác ( 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 ngồi, vé xe lửa khứ hồi, 

ngủ chung với bố mẹ không có giường riêng. 

 Ăn uống: 02 buổi sáng tại resort  + 03 buổi trưa 

120.000đ/suất + 02 buổi tối 130.000đ.suất 

 Hướng Dẫn Viên:  

    - Theo suốt hành hành trình, thuyết minh và phục vụ 

quý khách. 

 Tham quan: theo chương trình, chương trình lửa 

trại ( áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên) 

 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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