
 

 

Kính gửi: Quý khách hàng ! 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 

TOUR DU LỊCH MŨI NÉ 
 PHƯƠNG TIỆN: XE GHẾ NGỒI 

 THỜI GIAN: 3N2Đ 

 

BẢNG GIÁ ÁP DỤNG CHO KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN 

 

 

KHỞI HÀNH 

 

TIÊU CHUẨN  

 

GIÁ BÁN 

 

Hàng Tuần 

RESORT 2* 2,096,000 VND 

RESORT 3* 2,386,000 VND 

RESORT 4* 2,786,000 VND 

QUÀ TẶNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHI ĐĂNG KÝ TOUR TẠI SAIGON STAR 

TRAVEL : 

- Tặng bộ voucher giảm giá lên đến 1.000.000vnđ 

- Tặng Thẻ Thành Viên Khách Hàng tham gia chương trình “Tích điểm đổi quà” 

- Free ship giao vé nội thành áp dụng trong tháng 3 

- Tặng Áo mưa, Nón Bảo Hiểm khi đăng ký từ 3 - 4 vé 

- Tặng Túi Xách Kéo Du Lịch hoặc Nồi cơm điện, Máy xay sinh tố khi đăng ký 5-10 vé 

- Tặng tiền mặt 500.000vnđ hoặc Áo Team cho nhóm khi đăng ký trên 10 vé  

ĐIỂM NỔI BẬT: CHƯƠNG TRÌNH TOUR MŨI NÉ 3 NGÀY 2 ĐÊM CÓ GÌ? 

 Tour chất lượng, giá tốt nhất trên thị trường. 

 Tham Quan khám phá Làng Chài Xưa 

 Vi vu cùng gia đình & người thân, ngập tràn hạnh phúc. 

 Đội ngũ tài xế, Hướng dẫn viên nhiệt tình, phục vụ suốt tuyến. 

 Tham quan hành hương tại KDL núi Tà Cú 

 Thưởng thực Tiệc Hải Sản đậm chất địa phương 

 Thỏa thích tắm biển, hồ bơi tại Resort. 



 

 

 Check in những điểm HOT nhất tại Mũi Né 

ĐIỂM ĐÓN: KHÁCH LẺ 

 Cty Du lịch Saigon Star Trung tâm văn hóa Quận 12: lúc 4H45 

 Pandora Trường Chinh: lúc 5H00 

 Nhà văn hóa Thanh Niên – 04 Phạm Ngọc Thạch – Quận 1: lúc 5H30 

 Ngã tư Hàng Xanh (Cây Xăng Comeco):lúc 5H40 

 Ngã tư Thủ Đức: lúc 6H00 

 KDL VH Suối Tiên: lúc 6H20 

 Biên Hòa – KCN Amata: lúc 6H40 

 Dọc Quốc Lộ 1A – Ngã 3 Dầu Dây – Ngã 3 Ông Đồn 

 Điểm khác : liên hệ saigon star tư vấn 

ĐIỂM ĐÓN: KHÁCH ĐOÀN ĐÓN TRẢ TẬN NƠI. 

NGÀY 1: TP.HỒ CHÍ MINH - NÚI TÀ CÚ- MŨI NÉ 

Ăn: Sáng/ Trưa/ Tối 

04H45: Xe và Hướng dẫn viên đón Quý khách tại điểm hẹn, điểm danh đoàn sau đó khởi hành đi 

Phan Thiết. 

07H30: Đoàn dừng chân tại Nhà hàng TP. Long Khánh, Đồng Nai để dùng điểm tâm sáng. Sau đó 

tiếp tục khởi hành đi Phan Thiết. Trên đường đi HDV giới thiệu các điểm Du lịch hai bên đường như: 

Núi Chứa Chan, Chùa Da Lào, truyền thuyết Dinh Thầy Thím, vùng đất vương quốc cổ Chăm Pa và 

các công trình kiến trúc thờ phụng của người Chăm, cùng với đó là những trò chơi hoạt náo Qúy 

khách sẽ được nhận những món quà dành cho cá nhân chiến thắng mang thương hiệu Du Lịch Saigon 

Star. 

10H00: Đoàn dừng chân tham quan KDL Núi Tà Cú, tại đây Qúy khách được tự do tham quan chụp 

hình lưu niệm tại Khu Du Lịch núi Tà Cú. Ngoài ra Quý khách có thể tự túc mua vé cáp treo lên núi 

tham quan viếng Chùa Linh Sơn Trường Thọ & Chùa Linh Sơn Long Đoàn, nơi có bộ tượng 

Tam Thế Phật được tạc bằng gỗ trầm hương trên 100 năm tuổi, và Tượng Phật nhập niết bàn dài 

49m, cao 11m. Đây là điểm hành hương, hành lễ không thể bỏ qua khi đến vùng đất Bình Thuận dành 

cho du khách hay các tín đồ Phật giáo. 



 

 

Buổi Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng dưới chân núi. Sau đó đoàn di chuyển vào Thành 

phố Phan Thiết_ Mũi Né 

Thực đơn: 

Canh chua cá cam 

Tôm ram thịt 

Cá lóc kho tộ 

Mực trứng rim tiêu 

Đậu hũ non sốt cà 

Rau muống xào tỏi 

Cơm trắng 

Tráng miệng 

 

14H00: Đoàn đến Mũi Né, Quý khách nhận phòng Resort nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: Qúy khách tự do tắm biển, hồ bơi tại Resort. 

18H30: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau đó, dạo chơi khám phá Mũi Né về đêm 

Thực đơn:  

1. Mực hấp gừng                               

2. Sườn ram                             

3. Salad trộn dầu giấm                                       

4. Chả cá xào chua ngọt    

5. Đậu hủ kho trứng                              

6. Gà xào xả ớt                                             

7. Lẩu cá hú + bún tươi                       

8. Cơm trắng                                            

1. Trái cây                                           

Qúy Khách có nhu cầu Xe đưa Qúy khách đi xem show diễn Làng Chài Cá (chi phí tự túc) 

NGÀY 2: ĐỒI CÁT BAY - BẢO TÀNG NGỌC TRAI - LÂU ĐÀI RƯỢU 

VANG – TP. HỒ CHÍ MINH 

Ăn: Sáng/ Trưa/ Tối 

05H30: Xe & Hướng dẫn viên đón Quý khách tham quan: 

 Đồi Cát Bay – hay còn gọi là Đồi Cát Vàng nơi được mệnh danh như một tiểu xa mạc. Quý 

khách có dịp được hòa quyện mình với thiên nhiên, lưu lại những bức hình thật ấn tượng khó phai. 

Đặc biệt, Qúy khách còn có thể trải nghiệm trò chơi trượt cát siêu vui nhộn ở đây. 

 Sau đó Quý khách về lại Resort dùng buffet sáng. Đoàn khởi hành 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. 

 Bảo Tàng Làng Chài Xưa: Ngược dòng 300 năm lịch sử Phan Thiết Mũi Né tại Bảo tàng nước 

mắm Làng Chài Xưa: 

14 không gian tương tác từ thời Chăm Pa đến nay 

Phim tài liệu: nguồn gốc 2,000 năm và 300 năm của nước mắm 

Khám phá nghề chài lưới và thăm phố xưa Phan Thiết 

Ông tổ nghề nước mắm Việt Nam là ai? 

Tìm hiểu 6 cách phân biệt nước mắm ngon ngày xưa 

Chụp ảnh đại dương 3D 

11h30: Đoàn dùng cơm trưa tại Nhà hàng, sau đó nghỉ ngơi. 

Thực đơn: 

1. Sườn heo nướng muine Deli 

2. Mực xào chua ngọt 

3. Gà kho gừng 

4. Cá biển chiên sốt cà 

5. Rau muống xào tỏi 

6. Canh gà lá giang 

7. Cơm trắng 

8. Trái cây + trà đá 

Buổi chiều: Xe & Hướng dẫn viên sẽ đưa đoàn khởi hành tham quan: 

 Lâu Đài Rượu Vang: Qúy khách tự túc mua vé vào tham quan Lâu Đài Rượu. Với lối kiến 

trúc theo phong cách Châu Âu cổ xưa – nơi thu hút rất nhiều du khách gần xa khi có dịp được đến với 

Phan Thiết. Đến với nơi đây, du khách sẽ được tìm hiểu về quy trình sản xuất rượu vang cũng như 

quá trình đầu tư lâu đài tại Bình Thuận, tham quan phòng trưng bày giới thiệu hàng trăm chai rượu 

vang đủ chủng loại từ bình thường đến cao cấp, tham quan các hầm rượu dưới lòng đất. 

Qúy Khách có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ Tắm Bùn Khoáng TẮM BÙN KHOÁNG TRỊ 

LIỆU PHỤC HỒI SỨC KHOẺ (Chi phí tự túc) 

 Bùn Khoáng Nóng (20’) 

 Ngâm Khoáng ấm với hương liệu (20’) 

 Ôn tuyền thuỷ liệu pháp 

 Hồ bơi khoáng 

 Thác nước Khoáng 



 

 

 Hồ Thuỷ lực Jaccuzi 

 Đài phun nước 

 Ghế tắm & dù che 

Lưu ý: Nếu Qúy khách không đi tham quan thì có thể ở tại Resort nghỉ ngơi, tắm biển. 

Buổi tối: Đoàn dùng bữa tiệc tối hải sản tại nhà hàng, sau đó tự do khám phá biển Mũi Né về đêm. 

TIỆC HẢI SẢN 

1. Mực ống tươi nướng 

2. Sò điệp nướng mỡ hành 

3. Cá cam nướng giấy bạc 

4. Rau sống + bánh tráng 

5. Bạch tuộc nướng 

6. Tôm nướng xiên que 

7. Ba rọi nướng xiên que 

8. Cơm chiên hải sản 

9. Cháo hải sản 

10. Tráng miệng trái cây 

11. Trà đá + khăn lạnh 

 

NGÀY 3: ĐỒI CÁT TRẮNG – TP. HỒ CHÍ MINH 

Ăn: Sáng/ trưa 

7H00: Qúy khách dùng điêm tâm sáng tại Resort. Sau đó,xe & Hướng dẫn viên đón Qúy khách đi 

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). 

10H00:  Đoàn trở về Resort, Quý khách tắm biển, tắm hồ bơi tự do.  

11H30: Đoàn làm thủ tục trả phòng, Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Thực đơn:  

1. Gỏi cá biển 

2. Sò điệp nướng mỡ hành 

3. Sườn nướng 

4. Cá dứa kho tộ 

5. Gà ram xả ớt 

6. Salad trộn trứng 

7. Lẩu cá biển + bún  

8. Cơm trắng, trái cây 



 

 

13H00: Đoàn khởi hành về TP.HCM. Trên đường về, quý khách tham quan TRANH CÁT PHI 

LONG và có thể mua sắm tại trung tâm Hải Sản, Nước Mắm Phan Thiết, trái cây Thanh Long. Quý 

khách mua về làm quà tặng người thân. 

18H30: Đoàn về đến điểm hẹn ban đầu, kết thúc chuyến tham quan Tour Du lịch Mũi Né 2N1Đ. 

Hướng dẫn viên Du lịch Saigon Star chia tay và hẹn gặp lại quý khách trên những chuyến tour sau. 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ: 

VẬN CHUYỂN 

 Xe Du lịch 16C, 29C, 45C đời mới đưa đón tận nơi, chỗ ngồi máy lạnh, tài xế ân cần, lịch sự. Tùy 

theo số lượng mà công ty sẽ sắp xếp xe phù hợp. 

CÁC BỮA ĂN 

 Ăn sáng: 01 bữa tô ly: Bánh Mì Ốp La, Hủ Tiếu, Phở, Bún Bò, Cơm Sườn + Nước Ngọt, Cà Phê, 

Chanh Đá & 01 buổi buffet sáng tại Resort nếu Qúy khách lưu trú Resort 3* trở lên. 

 Ăn Chính: 05 bữa chính trong đó 04 bữa Thực đơn 5-6 món thay đổi thường xuyên theo bữa 

130.000đ/suất và 01 bữa tiệc hải sản thực đơn 250.000đ/suất. 

THAM QUAN: 

 Quý khách được bao vé vào cổng tham quan. 

 Vé vào cổng KDL Tà Cú 

 Tham quan Đồi Cát Vàng 

 Tham quan Bàu Sen 

 Tham quan Làng Chài Xưa 

LƯU TRÚ: 

 Resort 2*: Sát biển có hồ bơi, tiêu chuẩn 4 khách/phòng. Khách yêu cầu ngủ 2 khách /phòng sẽ 

phụ thu 400.000đ/phòng/đêm, 3 khách /phòng sẽ phụ thu 500.000đ/phòng/đêm (Resort: Sóng 

Biển Xanh, Hoa Hướng Dương, Hòn Rơm, Khu nghỉ dưỡng quân đội Bộ Công An...). 

 Resort 3*: Sát biển có hồ bơi, tiêu chuẩn 2-3- 4 khách/phòng. Khách yêu cầu ngủ phòng đơn sẽ 

phụ thu 800.000đ/phòng/đêm. (.(Peace Resort, Sun & Sand, Blue Bay Resort, Madamcuc 

Resort,…) 

 Resort 4*: Sát biển có hồ bơi, tiêu chuẩn 2- 3- 4 khách/phòng. Khách yêu cầu ngủ phòng đơn sẽ 

phụ thu 1.200.000đ/phòng/đêm( Novela Resort, Ocean Star Resort, The Sailing Bay, Unique 

Resort,….) 



 

 

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 đăng ký bảo hiểm du lịch theo LUẬT BẢO 

HIỂM DU LỊCH VIỆT NAM). 

QÙA TẶNG: 

 Khăn lạnh, nước suối chai 01 chai 500 ml/ngày 

 Nón du lịch. 

 Banner treo xe và banron chụp hình. 

 Tham gia chương trình Thẻ Thành Viên “Tích điểm đổi quà – Vui càng thêm vui”  

Xem chương trình chi tiết tại link : https://saigonstartravel.com/xem-tin/chuong-trinh-the-thanh-

vien-tich-diem-doi-qua-cung-saigon-star-travel/ 

GIÁ VÉ TRẺ EM 

 Trẻ em duới 4 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 ghế ngồi, suất ăn, tham quan nhưng 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. 

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%. 

 Các chi phí vé không bao gồm trong chương trình  

ĐIỀU KIỆN HOÀN/ HỦY TOUR 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

 Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

 Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 20 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

 Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 15 ngày: chịu phí 70% giá vé. 



 

 

 Nếu quý khách huỷ trong vòng 10 ngày kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

 Trường hợp bất khả kháng thiên tai, dịch bệnh,lũ lụt,…thì Tiền cọc của Qúy Khách sẽ được Công 

Ty Saigon Star Travel bảo lưu cho chuyến đi sau. 

 LƯU Ý: 

 Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết và các 

vấn đề khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

 Do chương trình tour khách lẻ ghép đoàn nên khi không đủ số lượng khách để khởi hành thì 

DL Saigon Star sẽ hỗ trợ khách dời sang ngày khởi hành gần nhất hoặc kết hợp với các đối tác khác 

chạy Group tour nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ như chương trình. 

 Thời gian trong chương trình tour là thời gian dự kiến, thực tế tour sẽ có chênh lệch (không 

nhiều) so với thời gian dự kiến. HDV sẽ báo trực tiếp cho Khách hàng trong thời gian thực hiện tour. 

 

SAI GON STAR TRAVEL 

CHNH PHỤC ĐỈNH CAO - HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO 
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