
 

 

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG  

TOUR THAM QUAN DU LỊCH 

LAGI - BIỂN XANH CÁT TRẮNG 
 Thời gian: 02 ngày 01 đêm 

 Phương tiện: Xe Ôtô đời mới chất lượng cao 

 Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần 

 Mã Tour: SGS201LG/2022 

 
Tỉnh Bình Thuận không chỉ nổi tiếng với Mũi Né – Phan Thiết mà còn hấp dẫn 

hơn bởi Lagi – Hải Đăng – Mũi Kê Gà. Hàng năm rất rất nhiều du khách, đổ về nơi 

đây bởi thiên nhiên, ẩm thực và điểm check in đẹp ngút trời….Tour được Saigon 

Star thiết kế khép kín với một hành trình hai trải nghiệm “Lên rừng & xuống biển”. 

Chắc chắn sẽ đem lại cho quý du khách những kỷ niệm tuyệt vời khó quên. Hãy 

cùng Saigon Star Travel trải nghiệm Tour Du Lịch Lagi – Hải Đăng – Mũi Kê Gà 2 

Ngày 1 Đêm ngay dưới đây nhé! 

 

ĐIỂM NỔI BẬT:  

 Đây là chương trình dành cho khách lẻ khởi hành hàng tuần. 

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

 Thưởng thức Buffet sáng tự chọn tại Resort cao cấp. 

 Thưởng các món ăn ngon, mang đậm chất nơi miền biển. 

 Đi lại bằng xe du lịch đời mới cao cấp 

 Khởi hành ghép khách lẻ duy nhất chỉ có tại Saigon Star Travel 

 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH:  

 Đón tại Ngã tư Trung Chánh – Quận 12 (Ngay Trung Tâm Văn Hóa Quận 12), lúc 05h30 

 Pandora Trường Chinh: lúc 05h40 

 Đón tại Nhà văn hóa Thanh Niên: 04 Phạm Ngọc Thạch, F. Bến Nghé – Q.1, lúc 06h00 

 Đón tại Hàng Xanh, Ngay cây xăng số 3, lúc 06h15 

 Đón tại Ngã tư Thủ Đức lúc 06h30 

 Đón tại KDL VH Suối Tiên, lúc 06h40 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 

 

NGÀY 1: TP.HCM – TẮM BIỂN LAGI  | ĂN SÁNG, TRƯA, CHIỀU 

Sáng:   

05h30: Xe & HDV Saigon Star đón Qúy khách hàng tại điểm hẹn. Đoàn bắt dầu hành 

trình Tour du lịch Lagi 2 ngày 1 đêm trên chiếc xe sang trọng đẳng cấp. 

07h00: Đoàn dừng chân ăn sáng tại Nhà hàng khu vực Long Khánh. Sau đó Đoàn tiếp 

tục khởi hành đi Tour Phan Thiết. Trên đường đi HDV sẽ thuyết minh cho Quý 

khách tìm hiểu những danh lam, thắng cảnh, phong tục tập quán từng vùng mà 

đoàn đi qua. Ngoài ra Du Lịch Saigon Star còn tổ chức một số trò chơi giao 



 

 

lưu trên xe đầy vui nhộn và những phần quà đầy hấp dẫn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00: Đến KDL Núi Chứa Chan “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 (Vé cáp treo tự túc). 

  Núi Chứa Chan nằm ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ngọn núi này còn 

được biết với tên gọi khác Núi Gia Ray, Núi Gia Lào. Nơi đây nổi tiếng với 

thiên nhiên hoang sơ, không khí trong lành và tĩnh lặng. Đến đây du khách có 

thể trải nghiệm leo núi, dọc ngọn núi chúng ta sẽ bắt gặp những ngôi chùa cổ 

kính. Thử thách bản thân với khả năng leo núi cũng là một trải nghiệm đầy 

đáng nhớ trong Tour du lịch Lagi này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưa: Đoàn khởi hành đến Lagi, dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó Đoàn nhận phòng 

khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: Quý khách tắm biển, tắm hồ bơi tự do tại Resort.  

 Biển Lagi nổi tiếng là vùng biển thiên nhiên hoang sơ, bờ cát trắng. Nơi đây sẽ 

mang đến cho quý khách sự thoải mái hòa mình với dòng nước biển xanh 

trong. Cự ly di chuyển khá gần với trung tâm TpHCM, Tour Lagi là sự lựa 

chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần của du khách. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tối:  Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng với set menu tiệc hải sản tươi ngon mang 

đậm chất nơi miền biển. Sau bữa tối, Quý khách nghỉ ngơi tại Resort/Khách 

sạn, khám phá thưởng thức hải sản địa phương (chi phí tự túc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 2: DINH THẦY THÍM - HẢI ĐĂNG - MŨI KÊ GÀ | ĂN S, TR 

Sáng: 

06h00: Qúy khách thức dậy sớm hít thở không khí trong lành của biển cả. Đoàn dùng 

  điểm tâm sáng tại nhà hàng Resort với Buffet tự chọn. 

07h00: Xe và HDV đưa đoàn đi tham quan Dinh Thầy Thím, một di tích nổi tiếng của 

  tỉnh Bình Thuận. 

 

Dinh Thầy Thím là địa danh nổi tiếng du khách không thể bỏ qua khi đi Tour du lịch 

Lagi. Sự tích Thầy Thím được biết đến là một truyền thuyết dân gian được lưu truyền 

qua nhiều thế hệ. Sự tích ấy nói lên nhiều yếu tố tích cực có giá trị giáo dục, nâng cao 



 

 

tính nhân nghĩa, đạo đức, nhân cách cao cả cốt cách của nhân vật. Dinh Thầy Thím 

được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc 

gia vào ngày 27/9/1997. 

 

 

 

 

 

 

 

08h00: Đoàn tiếp tục hành trình với Tour du lịch Hải Đăng – Mũi Kê Gà, tham quan 

  một địa điểm di tích nổi tiếng đó là di tích Lăng Vạn Văn Phong. 

 

 

08h00: Đoàn tiếp tục hành trình với Tour du lịch Hải Đăng – Mũi Kê Gà, tham quan 

    một địa điểm di tích nổi tiếng đó là di tích Lăng Vạn Văn Phong. 

LĂNG VẠN VĂN PHONG – TOUR NGỌN HẢI ĐĂNG – MŨI KÊ GÀ 

Nơi đây hay còn gọi lăng thờ Cá Ông, được xây dựng từ năm 1899, là một di tích lịch 

sử văn hóa tại Mũi Kê Gà – Bình Thuận. Đến với lăng Vạn Văn Phong, nhiều du 

khách đã tin tưởng như phép màu kỳ diệu giúp họ vượt qua mọi trở ngại trong cuộc 

sống, cầu sức khỏe, tài lộc, gia đạo bình an, nhất là người kinh doanh buôn bán. Ngư 

dân địa phương về đây thắp hương, cúng bái cầu mong mưa thuận gió hòa, sóng yên, 

biển lặng để ra khơi. 

08h30: Tiếp tục chương trình, xe đưa đoàn di đến khu vực tham quan khám phá ngọn 

Hải Đăng. Tại đây Quý khách có thể tự túc di chuyển bằng tàu gỗ hoặc cano 

qua đảo để khám phá Ngọn Hải Đăng. 

KHÁM PHÁ NGỌN HẢI ĐĂNG – MŨI KÊ GÀ 

Nơi này do người Pháp xây dựng nhằm giúp tàu thuyền qua đây xác định được vị trí, 

tọa độ và điều hướng dễ dàng. Đây cũng là nơi ngắm cảnh biển đẹp nhất vì có điểm 

nhìn ở nơi cao nhất, bao quát nhất. Không chỉ là nơi ngắm cảnh lý tưởng, ngọn Hải 

Đăng Kê Gà còn là tài liệu sống về một công trình kiến trúc độc đáo đã tồn tại gần 120 

năm giữa khung cảnh thơ mộng, hữu tình nơi biển trời bao la. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    tươi sống được chế biến tại chỗ trong khu du lịch.  

11h30: Đoàn làm thủ tục trả phòng, quý khách dùng cơm trưa tại Nhà Hàng với các 

    món ăn phong phú. 

Trưa: Qúy khách tập trung ra xe, khởi hành về Tp.HCM. Đoàn dừng chân tham quan 

   mua sắm trái cây tại Long Khánh hay các đặc sản từ sữa bò. 

17h30: Về đến Tp.HCM, xe đưa Quý khách về lại điểm đón ban đầu, kết thúc chương 

trình tham quan Tour du lịch Lagi – Hải Đăng – Kê Gà 2 Ngày 1 Đêm. Đội 

ngũ Tài xế – HDV Saigon Star Travel chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trên 

những hành trình sau. 

 

BẢNG GIÁ TOUR LAGI 2N1Đ 
[Áp Dụng Cho Khách lẻ ghép đoàn] 

TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR/KHÁCH TÊN RESORT 

3 sao 1,990,000đ Đất Lành, Ba Thật,... 

4 sao 2,190,000đ TTC, Auroza,... 
 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ 

Vận Chuyển:  

 Xe Du Lịch đời mới, máy lạnh, âm thanh, màn hình tivi tiện nghi. 

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

Lưu trú:  

 Tiêu chuẩn 3 sao: Resort Đất Lành, Ba Thật,… (Phòng 2-3-4 khách/phòng). 

 Tiêu chuẩn 4 sao: Resort Lazibeach, TTC, Auroza,… (Phòng 2-3-4 khách/phòng). 

 

 

 

Các bữa ăn gồm: 

 Ăn sáng: 02 bữa, (Phở, Hủ tiếu, Bánh mì ốp la + Cà phê, Nước ngọt: 50.000đ/phần) 

Đoàn dùng 01 bữa Buffet sáng tại Resort nếu lưu sử dụng dịch vụ 3 sao trở lên. 



 

 

 Ăn chính: 03 bữa, Tiêu chuẩn cơm phần 5-6 món ngon, thực đơn phong phú, mang 

hương vị biển, thay đổi thường xuyên 150.000đ/suất. Trong đó 01 bữa tối với tiệc 

hải sản 250.000đ/suất. 

 

Tham quan:  

 Vé vào cổng tham quan theo chương trình. 

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: 

100.000.000 đ/trường hợp. Người từ 70 tuổi trở lên thì không được tham gia bảo 

hiểm theo luật bảo hiểm du lịch tại Việt Nam. 

Quà tặng: 

 Khăn thơm trên xe (Mỗi ngày 01 khăn) 

 Nước chai tinh khiết 500ml/khách/ngày. 

 Nón kết du lịch. 

 Quà khi tham gia mua Tour  

 Quà tặng trò chơi giao lưu trên xe 

 Tặng Thẻ Thành Viên – Tích điểm đổi quà 

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: 

 Ăn uống, tham quan, mua sắm ngoài chương trình. 

 Chi phí giặt ủi, điện thoại, nước giải khát trong khách sạn…  

 Thuế VAT 8%/2022. 

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN: 

 Tiêu chuẩn 3 sao: Phòng ở 1 người/phòng phụ thu 590.000đ/phòng/đêm. 

 Tiêu chuẩn 4 sao: Phòng ở 1 người/phòng phụ thu 890.000đ/phòng/đêm. 

 Tiêu chuẩn Supper Vip: Phòng ở 1 người/phòng phụ thu 1.090.000đ/phòng/đêm. 

 

 
SAIGON STAR TRAVEL  

CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO 


