
 

 

 

TOUR THAM QUAN DU LỊCH 
 

TOUR VIP LAGI RESORT - TIỆC BBQ HẢI SẢN 
 

 Thời gian: 02 ngày 01 đêm 

 Phương tiện: Xe Ôtô đời mới chất lượng cao 

 Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần 

 

BẢNG GIÁ TOUR 
 

TIÊU CHUẨN 

 

GIÁ TOUR GỐC 

 

GIÁ TOUR KHUYẾN MÃI 

Resort 3* 1,890,000đ 1,690,000 đ 
Resort 4* 2,090,000đ 1,870,000 đ 

 

ĐIỂM NỔI BẬT:  

 Vivu cùng gia đình ngày cuối tuần thật đơn giản 

 Lưu trú tại Resort đẳng cấp (sát biển, có hồ bơi) 

 Dùng 01 bữa Buffet sáng tự chọn tại Nhà Hàng Resort 

 Thưởng thức các món ăn ngon, mang đậm chất nơi miển biển 

 Thưởng thức tiệc hải sản BBQ cực ngon và hấp dẫn. 

 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

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

 Pandora Trường Chinh, 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 

 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TOUR 

 

NGÀY 1: TP.HCM - NÚI CHỨA CHAN - TẮM BIỂN LAGI  | ĂN S, TR, C 

Sáng:  05h30 - Xe và hướng dẫn viên Cty Du Lịch Saigon Travel đón du khách tại 

điểm hẹn. Khởi hành đi Hàm Tân – Lagi Bình Thuận. 

07h00: Đoàn dừng chân dùng điểm tâm tại nhà hàng Đại Phú hoặc Cao Phát. Tiếp 

tục lộ trình, trên xe hướng dẫn viên sẽ thuyết minh các tuyến điểm, lịch sử, 

phong tục tập quán từng vùng miền nơi đoàn đi qua và tổ chức các trò chơi vui 

nhộn có thưởng như: (Chiếc nón kì diệu, đi tìm ẩn số, đuổi hình bắt chữ…). 

Cùng nhiều phần quà lưu niệm tặng đội hoặc cá nhân thắng cuộc. 

08h00: Đến KDL Núi Chứa Chan – Viếng Chùa Gia Lào. Quý khách có thể tản bộ 

leo núi để viếng chùa. Bên cạnh đó cũng có hệ thống cáp treo đưa quý khách 

lên núi viếng chùa (Quý khách tự do mua vé cáp treo tham quan KDL). 

Trưa: Đoàn đến với vùng biển Lagi - Cam Bình - Hàm Thuận - Bãi biển KDL 

Resort. Đến bãi biển Lagi Bình Thuận, du khách tắm biển tự do, dùng cơm 

trưa nhận phòng nghỉ ngơi. 

Chiều: Qúy khách tắm biển, tắm hồ bơi tự do,...  



 

 

18h00: Quý khách dùng bữa tiệc liên hoan với BBQ hải sản cực hấp dẫn.  

Tối:     Quý khách nghỉ ngơi, sinh hoạt tự do tại resort. 

 

NGÀY 2: LAGI - DINH THẦY THÍM - HỒ CHÍ MINH | ĂN S, TRƯA 

Sáng:  Đoàn dùng điểm tâm sáng với Buffet tự chọn tại resort.  

07h30: Xe đưa đoàn đi tham quan: 

 Dinh Thầy Thím, một di tích nổi tiếng của Bình Thuận. 

09h30: Đoàn trở lại resort tự do tắm biển tắm hồ bơi, tự túc thưởng thức hải sản tươi 

sống được chế biến tại chỗ trong khu du lịch. 

Chiều: Quý khách khởi hành về lại TP.HCM, xe ghé dừng chân tại trạm dừng chân để 

quý khách vệ sinh cá nhân, mua quà,…sau đó về thẳng TPHCM. 

Tối:     Xe đưa du khách trở về điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình Tour Du Lịch 

Lagi. Thay mặt Công Ty Du Lịch Saigon Star gửi đến du khách lời cảm ơn 

chân thành, chúc quý khách mạnh khoẻ, thành công, hẹn gặp lại quý khách. 

 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ 
Vận Chuyển:  

 Xe Du Lịch đời mới, máy lạnh, hệ thống âm thanh hifi, tài xế ân cần, lịch sự. 

 Tài xế nhiều năm kinh nghiệm, ân cần lịch sự. 

Lưu trú:  

 Resort 3 sao: Đất Lành, Ba Thật, Bàu Mai 

 Resort 4 sao: Lagibeach,... 

- Tiêu chuẩn ngủ (phòng 2-3-4 khách/phòng) 

Các bữa ăn gồm: 

 02 bữa ăn sáng: 01 bữa cơm, phở, bún, hủ tiếu, bánh mì ốp la,…cà phê, nước 

ngọt các loại (Quý khách chọn 01 tô và 01 ly ) + 01 bữa Buffet sáng tự chọn 

tại Resort. 

 03 bữa ăn chính: 02 Thực đơn 5 món phong phú Đơn giá: 120.000đ/phần + 01 

bữa tiệc liên hoan 350.000đ/phần. 

Tham quan:  

 Quý khách được bao vé tham quan vào cổng Khu Du Lịch. 

Hướng dẫn Viên: 

 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: 

20.000.000 đ/1 trường hợp. 

Quà tặng: 

 Khăn lạnh, nước suối chai 01-02 chai 500 ml/1 ngày. 

 Quà lưu niệm trên xe của công ty, phần thưởng trò chơi Team 

 Nón Du Lịch Saigon Star   

 Băng rôn treo xe  

 Chương trình Teambuilding 

 Chương trình Lửa Trại 

VÉ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em từ 05 tuổi đến 10 tuổi: Mua 50% giá người lớn (02 vợ chồng được kèm 

theo 1 trẻ). Tiêu chuẩn ghế ngồi trên xe, xuất ăn như người lớn, ngủ chung với 



 

 

cha mẹ. 

 Từ 11 tuổi được xem như người lớn. 

 Trẻ dưới 05 tuổi không thu phí nhưng 2 vợ chồng chỉ được kèm 01 bé dưới 05 

tuổi, nếu bé thứ 02 tính thêm 50% giá tour. 

KHÔNG BAO GỒM: 

 Chi phí điện thoại cá nhân, ăn uống, tham quan ngoài chương trình,  

 Thuế VAT 10% 

 Vé cáp treo lên Núi Chứa Chan viếng chùa 

PHỤ THU LỄ: 

 Lễ 30/04: 30% 

 Giỗ Tổ: 10% 

 Quốc Khánh: 10% 

 Tết Tây: 20% 

 Tết Nguyên Đán: 40% 

  

 
THỰC ĐƠN ĂN CHÍNH 

Menu 1: 

1. Mực chiên giòn 

2. Cá biển kho tộ 

3. Canh khổ qua nhồi thịt 

4. Thịt vịt kho gừng  

5. Rau muống xào tỏi 

6. Đậu que xào thịt 

7. Cơm trắng 

8. Trái cây + trà đá 

Menu 2: 

1. Lẩu sườn laghim 

2. Rau muống xào tỏi 

3. Thịt kho trứng 

4. Mực rim tiêu 

5. Nai xào sả ớt 

6. Cá chiên sốt cà 

7. Cơm trắng 

8. Trà đá, tráng miệng. 

THỰC ĐƠN TIỆC LIÊN HOAN BBQ 

1. Ghẹ hấp (nướng) 

2. Gỏi hải sản + bánh phồng 

3. Bánh giò hấp 

4. Bánh bột lọc quấn lá chuối 

5. Bắp nướng 

6. Khoai lang + khoai tây nướng 

7. Chả lụi lagi nướng+ rau sống bánh tráng 

8. Cơm chiên hải sản 

9. Sò nướng mỡ hành 

10. Tôm  nướng que 

11. Lẩu cá bóng mú 

12. Trái cây + khăn lạnh 

 
SAIGON STAR TRAVEL  

CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO 


