
 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM  QUAN DU LỊCH  

 

PHAN THIẾT- MŨI NÉ 
“TẮM BIỂN - NGHỈ DƯỠNG RESORT” 

 Thời gian: 3 ngày 2 đêm 

 Phương tiện : Xe ghế ngồi 

 Khởi hành:  Thứ 6 hàng tuần  

 

BẢNG GIÁ TOUR TRỌN GÓI  

TIÊU CHUẨN GIÁ GỐC 
GIÁ KHUYẾN 

MÃI 

LỊCH KHỞI 

HÀNH 

2 Sao(+) 2,390,000đ 1,990,000đ Thứ 6 hàng tuần 

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TOUR: 

 Thự giãn cuối tuần cùng gia đình thật đơn giản !!! 

 Cam kết lịch khởi hành 100% - Chỉ có tại Saigon Star Travel 

 Thưởng thức hải sản tươi ngon giá bình dân tại Phan Thiết Mũi Né 

 Bao phòng tại Resort cao cấp sát biển có hồ bơi 

 Bao ăn uống trọn gói: 03 bữa sáng tại trong đó có 2 bữa buffet sáng tại 

resort 

 Thưởng thức tiệc hải sản BBQ hải sản cực hấp dẫn 

 Tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận – Tp. Mũi Né 

Phan Thiết 

 Ngắm bình minh trên tiểu xa mạc và hoàng hôn nơi biển chiều 

 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

 Ngã tư Trung Chánh – Quận 12 (Ngay trung tâm văn hóa quận 12) 

 Ngay tòa nhà Etown2: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình 

 Nhà văn hóa Thanh Niên: 04 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q.1 

 Ngã tư Hàng Xanh, Ngay cây xăng số 3 

 Ngã tư Thủ Đức 

 

NGÀY 1:  TP. HCM - TÀ CÚ - MŨI NÉ | (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 

05h30:  Xe và hướng dẫn Saigon Star Travel đón quý khách tại điểm hẹn, điểm 

danh đoàn sau đó khởi hành đi Phan Thiết. 

07h30:  Đoàn dừng chân tại nhà hàng Cao Phát dùng điểm tâm sáng. Sau đó đoàn 

tiếp tục di chuyển đi Phan Thiết. Trên đường đi đoàn cùng tham gia những 

trò chơi hấp dẫn do hướng dẫn viên Saigon Star tổ chức, xen kẽ là những 

câu chuyện, những sự tích liên quan đến những điểm đoàn đã đi qua như 

Núi Chứa Chan – Gia Lào, Lầu Ông Hoàng, Tháp Chàm Poshanu,... 

10h00:  Đoàn đến KDL Núi Tà Cú, quý khách được bao vé vào cổng và đi xe điện. 

Đoàn tham quan chụp hình tập thể lưu niệm tại đây. Qúy khách cũng có thể 

tự do mua vé Cáp Treo lên núi Tà Cú, Cùng Viếng chùa và tượng Phật nằm 



 

 

dài 49m nổi tiếng Đông Nam Á. Nếu không muốn lên núi Quý khách có thể 

nghỉ ngơi tự do tại quán Cà Phê Võng, hay khu vực nhà hàng có điều hòa 

mát lạnh. 

12h00:  Đoàn đi dùng cơm trưa tại nhà hàng dưới chân núi. 

Chiều:  Đoàn di chuyển vào Phan Thiết. Đi dọc theo đường biển ra Mũi Né quý 

khách thưởng ngoạn phong cảnh ở phía xa như Bãi đá Ông Địa, rặng dừa 

Hàm Tiến cùng cảnh biển vô cùng đẹp. 

Đoàn đến Mũi Né, nhận phòng tại Resort nghỉ ngơi. Quý khách tắm biển, 

tắm hồ bơi tự do. 

17h30:  Dùng bữa tối, sau đó quý khách nghỉ ngơi tự do tại resort hoặc khám phá 

Mũi Né về đêm. 

Tối:  Quý khách tự do tham quan. 

 

NGÀY 2: MŨI NÉ - ĐỒI CÁT VÀNG - SUỐI TIÊN - LẦU ĐÀI RƯỢU | 

(Ăn S, T, C) 

05h30:  Quý khách thức dậy sớm xe đưa đoàn tham quan Đồi Cát Vàng. Đồi cát 

còn mang tên gọi khác là đồi cát bay, bởi hình dáng của nó thay đổi liên 

tục theo từng ngày, từng giờ. Đó chính là sự kì diệu mà mỗi ngày con 

người luôn muốn khám phá nét đẹp riêng biệt của đồi cát mà không bao 

giờ cảm thấy chán. Đây là điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua nếu quý 

khách ghé Mũi Né. Quý khách có thể tham gia trò chơi trượt cát vô cùng 

thú vị và đáng nhớ ở đây. 

07h00:   Đoàn về lại Resort dùng điểm tâm sáng. 

09h00:  Quý khách tắm biển, tắm hồ bơi tự do. 

11h00:  Đoàn dùng cơm trưa, nghỉ ngơi. 

Chiều:  Xe đưa đoàn tham quan: 

 Bảo Tàng Ngọc Trai : Với lối thiết kế và trang trí vô cùng sang trọng, 

hiện đại giúp du khách có thể thỏa sức vào tham quan. Ghé thăm bảo tàng 

ngọc trai Long Beach Pearl Mũi Né. 

 Lâu Đài Rượu Vang: Xe đưa đoàn đến Lâu đài với kiến trúc cổ của Châu 

Âu, quý khách tự do mua vé vào tham quan thưởng thức rượu vang và tìm 

hiểu quy trình làm ra loại rượu hấp dẫn này, chiêm ngưỡng hàng ngàn chai 

rượu nơi hầm mát lạnh, ngoài ra quý khách có thể mua cho mình những 

loại rượu mà mình ưng ý với giá cả phải chăng, đảm bảo chất lượng. 

16h30:  Về Resort nghỉ ngơi và tắm biển tự do. 

18h00:  Đoàn dùng cơm tối với tiệc BBQ Hải Sản tươi sống tại Resort. 

Tối:  Đoàn nghỉ ngơi tại Resort hoặc tự do thưởng thức hải sản ở Bờ Kè Mũi 

Né, Làng chài… 

 

NGÀY 3: MŨI NÉ – BÀU SEN (ĐỒI CÁT TRẮNG) - TP. HCM   |    (Ăn 

Sáng, Trưa) 

07h30:   Đoàn dùng điểm tâm sáng tại Resort.  

08h00:  Đoàn khởi hành tham quan Đồi Cát Trắng (Bàu Sen): Đến với nơi đây 

quý khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hồ sen bao la cùng những 

đồi cát trắng xóa nhấp nhô. Đặc biệt, quý khách còn được trải nghiệm cảm 

giác chạy xe địa hình trên những đồi cát vô cùng thú vị mà quý khách phải 

thử một lần (Phí xe jeep tự túc). 



 

 

09h30:  Đoàn trở về Resort, quý khách tắm biển, tắm hồ bơi tự do.  

11h00:   Đoàn làm thủ tục trả phòng, dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó đoàn lên 

xe về lại Tp. HCM. Đoàn ghé cơ sở Nước Mắm Phan Thiết, Trái Cây 

Thanh Long mua quà về cho người thân và gia đình. Dọc đường về sẽ 

dừng chân tại Long Khánh, hoặc Long Thành để quý khách đi vệ sinh. 

Chiều tối: Đoàn về đến điểm hẹn ban đầu, kết thúc chuyến "Tour Mũi Né 3 Ngày 

2 Đêm", chia tay và hẹn gặp lại quý khách Trên Mọi Nẻo Đường 

Cùng Saigon Star Travel. 

Lưu ý:  

 Lịch trình các điểm tham quan Tour Phan Thiết Mũi Né 3 Ngày 2 Đêm có thể 

thay đổi theo tình hình thực tế. Nhưng Saigon Star Travel vẫn đảm bảo đầy đủ 

các điểm tham quan có trong chương trình cho quý khách. 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 
Vận Chuyển:  

 Xe du lịch 29c-35c-45c đời mới đưa đón tận nơi, chỗ ngồi máy lạnh, tài xế ân 

cần, lịch sự. Công ty sẽ sắp xếp xe phù hợp với số lượng khách trong đoàn. 

Các bữa ăn gồm:  
 03 bữa ăn sáng: Bánh Mì Op La, Hủ Tiếu, Phở, Bún Bò, Cơm Sườn + Nước 

Ngọt, Cà Phê, Chanh Đá. Đoàn được 2 buổi buffet sáng tại Resort.  

 05 bữa ăn chính: 04 bữa thực đơn 5 - 6 món thay đổi thường xuyên đơn giá 

120.000đ/khách + 01 bữa tiệc BBQ hải sản 250.000đ/suất 

Tham quan: Quý khách được bao vé tham quan vào cổng  

 KDL Núi Tà Cú, Bàu Trắng, Đồi cát bay 
Lưu trú:  

 Resort (2*+): Sát biển có hồ bơi. Tiêu chuẩn 4 khách/phòng. (Sóng Biển Xanh 

Resort, Bộ Công An..) 

 Khách yêu cầu ngủ phòng 2-3 khách/phòng: Phụ thu 200.000đ/phòng/đêm.  

 Khách ngủ phòng 1 khách/phòng: phụ thu 250,000đ/phòng/đêm 

Hướng dẫn Viên:  

 Tiếng Việt vui vẻ, nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, phục vụ đoàn suốt tuyến. 

Bảo hiểm:  
 Quý khách được tham gia bảo hiểm khi đi Du Lịch, mức bồi thường tối đa: 

20.000.000đ/1 trường hợp (Qúy khách từ 70 tuổi trở lên sẽ không được công ty 

đăng ký bảo hiểm du lịch theo QUY ĐỊNH BẢO HIỂM DU LỊCH VIỆT NAM). 

Quà tặng: 
 Khăn lạnh, nước suối chai 01 chai 500 ml/ngày + Nón du lịch. 

 Voucher giảm giá 

 Nón bảo hiểm, áo mưa,... 

GIÁ VÉ TRẺ EM 
 Trẻ em duới 5 tuổi miễn phí bố mẹ tự lo cho bé. Hai vợ chồng chỉ được kèm 1 

em bé trong độ tuổi này, từ trẻ thứ 2 thì tính 75% vé người lớn. 

 Trẻ từ 5 đến 10 tuổi tính 75% vé tour tiêu chuẩn như người lớn, ngủ chung với 

bố mẹ. Hai vợ chồng chỉ được kèm 1 bé, từ bé thứ 2 tính vé người lớn. 

 Trẻ từ 11 tuổi trở lên tính như người lớn. 

 Lưu ý: Bé 75% bao gồm ghế ngồi, suất ăn, vé vào cổng tham quan nhưng ngủ 

với bố mẹ. 



 

 

KHÔNG BAO GỒM 
 Chi phí điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình và các chi phí vui chơi 

giải trí cá nhân khác. 

 Thuế VAT 10%. 

 Chi phí Lâu Đài Rượu Vang. 

 Phí cáp treo núi Tà Cú khứ hồi, Ván trượt ở Đồi cát bay 

PHỤ THU LỄ: 

 Lễ 30/04: 30% 

 Giỗ Tổ: 10% 

 Quốc Khánh: 10% 

 Tết Tây: 20% 

 Tết Nguyên Đán: 40% 

ĐIỀU KIỆN HOÀN/HỦY TOUR 

★  Chương trình có thể thay đổi nhưng các điểm tham quan trong chương trình vẫn 

không thay đổi. 

★  Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính). 

★  Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

★  Điều kiện Đặt tour & Huỷ tour: 

- Qúy khách cần đặt tour trước 15 ngày để được sắp xếp vị trí trên xe một cách 

tốt nhất. 

- Nếu hủy trước ngày khởi hành 10 ngày: Phí hủy 20%  

- Nếu hủy trước ngày khởi hành 07 ngày: Phí hủy 30% 

- Nếu hủy trước ngày khởi hành 05 ngày: Phí hủy 50% 

- Nếu hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: Phí hủy 70% 

- Nếu hủy trước giờ khởi hành 48 tiếng: Phí hủy 100% 

- Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 10 ngày trước ngày khởi hành: Phí 

chuyển là 10%  

- Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 05 ngày trước ngày khởi hành: Phí 

chuyển là 20%  

- Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 03 ngày trước ngày khởi hành 48h: Phí 

chuyển là 30% vé. 
- Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 48h ngày trước giờ khởi hành: Phí chuyển là 

50% vé. 

 

SAIGON STAR TRAVEL 
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO – HƯỚNG TỚI SỰ HOÀN HẢO” 


