
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Đến với Mũi Né, Cùng Du Lịch Bờ Cát Vàng tận hưởng một kỳ nghỉ mát thật thú vị với Tour Du 

Lịch Phan Thiết - Mũi Né bạn sẽ hòa mình vào với không khí biển thơ mộng. Tận hưởng không khí 

mát hè, trong giá trời oai bức. Tận hưởng cái mát lạnh khi tắm biển tại Resort chất lượng cao, hòa 

mình không khí vui chơi tại khu du lịch đồi cát, Cùng bạn bè người thân thưởng thức các món hải 

sản tươi sống nơi miền biển....Đặc biệt quý khách còn được tham quan các danh lam thắng cảnh 

như: Đồi Cát Bay, Suối Tiên, Tháp Posanu, Công Viên Tượng Cát, Lâu Đài Rượu Vang,... 

 NGÀY 01:HÀ NỘI – CITY TP.HCM            (Ăn Trưa -Tối) 

 Sáng: Xe đón Quý khách tại điểm hẹn ra sân bay Nội Bài.Khởi hành đi Tp.HCM. Xe và 

Hướng dẫn viên Bờ Cát Vàng Travel đón Quý khách ở sân bay TSN , ăn trưa sau đó nhận 

phòng khách sạn, nghĩ ngơi 

 Chiều: Xe và HDV đón Quý khách tham quan: 

 Dinh Thống Nhất, nơi trước đây là tổng hành dinh của Mỹ đặt tại miền Nam Việt Nam. Bên 

cạnh đó, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng Nhà Thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố, cả 

hai đều là những công trình kiến trúc độc đáo theo lối Gothic cổ. 

 17h00: Xe và HDV đón Quý khách tại khách sạn ra bến Bạch Đằng để dùng bữa tối, quý 

khách ăn tối trên tàu và thưởng ngoạn vẻ đẹp của sông Sài Gòn về đêm.. Tự do dạo phố đi bộ 

Nguyễn Huệ 

 NGÀY 02: SÀI GÒN – MŨI NÉ  (Ăn Sáng – Trưa – Tối) 

 Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Sau đó Quý khách làm thủ tục trả phòng 

Phương tiện: Ô tô 

Thời gian: 4N3D 

 



 

 

 08h00: Khởi hành đi Phan Thiết. Trên đường đi hướng dẫn viên sẽ thuyết minh và hoạt náo 

tổ chức những trò chơi vui nhộn trên xe  

 11h30: Đến Mũi Né. Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Mũi Né, sau đó về Resort nhận 

phòng, nghỉ ngơi 

 14h30: Quý khách tập trung tại sảnh Xe và HDV đưa đoàn theo cung đường 706B Đoàn 

chúng ta ngắm cảnh biển, khu lâu đài rượu Sealinks, khu biệt thư sang trọng do tập đoàn Rạng 

Đông xây dựng tham quan khu Lâu Đài Rượu Vang Sealinks, ngắm vườn nho chúng ta chụp 

hình lưu niệm HDV đưa chúng ta đi 01 vòng trong khu hầm rượu và thuyết trình về quá trình 

sản xuất, bảo quản rượu và được thưởng thức 1 ly rượu . 

 15h30: Tiếp tục chương trình Quý khách tham quan Công Viên Tượng Cát đầu tiên của Việt 

Nam được tạo nên bởi sự khéo léo của những nhà điêu khắc tượng cát nổi tiếng trên thế giới 

với các chủ đề về Cổ tích và truyền thuyết Việt Nam cùng thế giới. Sau đó xe đưa Quý khách 

về lại Resort tự do tắm biển 

 18h00: Đoàn dùng cơm tối tại Mũi Né.Kết thúc chương trình đoàn tự do dạo quanh Mũi Né 

về đêm. 

 NGÀY 03: SÀI GÒN –MŨI NÉ – TEAMBUILDING – GALA DINNER (Ăn Sáng 

– Trưa – Tối) 

 Sáng: Quý khách dùng Buffet sáng tại Resort. Khởi hành tham quan Mũi Né 

 08h00: Xe và HDV đưa đoàn chinh phục đồi Trinh Nữ - Bàu Cát Trắng với xe thể thao địa 

hình trên từng đồi cát trắng, thử cảm giác trượt cát hào hứng trên những cồn cát trải dài . Bàu 

sen nằm cạnh tiểu sa mạc cát trắng mịn thơ mộng xen lẫn bãi cát vàng.( Xe Moto địa hình 

chi phí tự túc). 

 09h30: Tiếp tục xe đưa đoàn chinh phục đồi Đồi Cát Đỏ quý khách có thể thoả sức vui chơi 

trượt cát bằng những tấm ván trượt thuê ngay tại điểm du lịch, ngắm toàn sa mạc cát đầy thơ 

mộng và hãy chụp thật nhiều ảnh tại nơi đây để lưu giữ hay chia sẻ với bạn bè. Thưởng thức 

dừa 3 nhát ( chi phí tự túc ) 

 10h30 : Tiếp tục đoàn tham quan Suối Tiên – thả bộ trên dòng nước mát lạnh, dọc hai bên là 

hai dãy cát trắng tạo thành đùn, cát vàng cát đỏ tạo thành nham thạch lấp lánh ánh sáng vàng 

dưới ánh nắng. 

 11h30: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng Mũi Né . Sau đó về Resort nghĩ ngơi 



 

 

 15h30: Quý khách tập trung tại bãi biển Resort để bắt đầu chơi Game vận động trên bãi biển 

“ TEAM BUILDING GẮN KẾT YÊU THƯƠNG , KẾT NỐI ĐOÀN KẾT” 60 phút .Trò chơi 

do bộ phận hoạt náo viên công ty Golden Coast Travel đảm nhiệm  

 Nội Dung:  Gởi chương trình theo File đính kèm 

 16h30: Kết thúc Game trên bãi biển BTC sẽ tổng kết điểm và trao giải cho đội thắng cuộc tại 

đêm GalaDiner. 

 18h00: Tiệc Giao lưu Gala Dinner  ( theo kịch bản) 

 Nội dung: 

  MC Giới thiệu Đại biểu và lý do buổi tối GalaDiner 

 Tiết mục văn nghệ hát do MC mở đầu chương trình 

 MC mời Đại diện công ty lên khai tiệc. 

 Trong khi mọi người vừa dùng tiệc. Game giao lưu do Hoạt náo MC đảm nhiệm: 

 Nội dung “ Transport”  (90 phút – 120 phút ) gắn kết yêu thương 

  Game IQ thông minh, dí dỏm 

 Người khổng lồ 

 Truyền bài 

 Thi uống bia 

 Tôi cần 

 Giao lưu âm nhạc karaoke Cây nhà lá vườn giao lưu hát với nhau 

 Tổ chức sinh nhật hồng cho đoàn có ngày sinh trong chuyến tham quan  

 Chương trình rút thăm trúng thưởng Mỗi một thành viên trong chuyến tham quan sẽ nhận 

được một con số may mắn, BTC bốc trúng con số nào thì chủ nhân số đó sẽ nhận giải thưởng. 

Giải thưởng chương trình “ RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG 

 21h30: Kết thúc chương trình, Quý Khách tự do dạo quanh Mũi Né về đêm.Đoàn nghỉ đêm 

tại Mũi Né. 

 NGÀY 04: MŨI NÉ – PHAN THIẾT – TIỄN SÂN BAY  (Ăn Sáng – Trưa – Tối) 

 Sáng: Quý khách dùng Buffet sáng. Tự do tắm biển 

 09h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng. Khởi hành tham quan Phan Thiết 

 09h30: Xe và HDV đưa Quý khách tham quan Tháp Chàm Poshanu – Phan Thiết… Quý 

khách Ngoạn Cảnh quần thể tháp Poshanư – di tích kiến trúc độc đáo của dân tộc Chămpa, 



 

 

tìm hiểu ẩn tích Lầu Ông Hoàng một thời vang bóng nằm trên ngọn đồi Bà Nài.Trên cung 

đường đi đoàn ghé tham quan và mua sắm đặc sản địa phương như Thanh Long, Nước Mắm, 

Mực Một Nắng,… 

 11h00: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng . Sau đó xe đưa đoàn khởi hành về lại Sài Gòn. 

Tới sân bay Tân Sơn Nhất Quý khách đáp chuyến bay khởi hành về Hà Nội.Về tới sân bay 

Nội Bài xe đưa Quý khách về lại điểm đón ban đầu.Kết thúc chương trình tham quan HDV 

Bờ Cát Vàng Travel chia tay và hẹn gặp lại. 

 

 

 

 

01. GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, máy lạnh, tivi, ghế bật phục vụ quý khách suốt chương trình. 

Tài xế có kinh nghiệm, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, vui vẻ đưa đón tham quan suốt tuyến. 

 Dịch vụ lưu trú: 

 Khách sạn Sài Gòn 3 sao: Riverside Hotel Saigon… 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI/KHÁCH 

(Áp dụng cho đoàn 20 khách trở lên, trừ các ngày lễ tết) 

Trên 20 khách Trên 25 khách Trên 30 khách Trên 35 khách Trên 40 khách 

4.410.000vnd 4.170.000 vnd 4.010.000 vnd 3.965.000 vnd 3.970.000 vnd 

Tiêu chuẩn 3- 4 

sao 
Lưu ý: Giá tour có thể thay đổi phụ thuộc vào yêu cầu của quý khách 



 

 

 Khách sạn Mũi Né 4 sao: Cà Ty Resort, Lotus Mũi Né, Seahorse, Pandanus, Hoang Ngoc,... 

 Đầy đủ tiện nghi, thoáng mát (2 – 3 – 4 khách/phòng). 

 Dịch vụ ăn uống: 

 03 bữa buffet sáng. 

 06 bữa ăn chính: 

o 01 bữa tiệc gala 

 Hướng Dẫn Viên: Chuyên nghiệp, vui vẻ, nhiệt tình, thuyết minh và phục vụ quý khách suốt 

chương trình. 

 Tham quan: Vé cổng điểm tham quan có trong chương trình: 

 Bảo hiểm: Quý khách được lo bảo hiểm du lịch trọn tour (Theo tiêu chuẩn khách du lịch Việt 

Nam hiện hành) với mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/Khách. 

 Chăm sóc sức khỏe: Mỗi xe được trang bị 01 hộp thuốc y tế với đầy đủ các loại thuốc thông 

dụng như: cảm sốt, say xe,… 

 Dịch vụ khác: Đội ngũ an ninh tại khu du lịch giữ gìn trật tự,… trong quá trình Quý khách đến 

tham quan và nghỉ ngơi.  

02.   GIÁ TOUR CHƯA BAO GỒM: 

 Hóa đơn VAT.  

 Chi phí tham quan, ăn uống phát sinh ngoài chương trình. 

 Chi phí điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng tại khách sạn. 

 Vé Máy Bay Khứ Hồi 

03. QUÀ TẶNG: 

 Mỗi khách được tặng 01 nón Du lịch cao cấp Bờ Cát Vàng Travel. 

 01 tấm hình lớn 30x45 chụp kỷ niệm tặng riêng cho đoàn. 

 02 chai nước khoáng lạnh Vĩnh Hảo loại 350ml + 02 khăn lạnh/ngày. 

 Quà tặng theo chương trình bất ngờ và thú vị. 

 Tặng quà chúc mừng sinh nhật cho khách có ngày sinh vào ngày đi tham quan – du lịch. 

04. GIÁ TOUR TRẺ EM:  

 Dưới 06 tuổi: Miễn Phí Tour (Gia đình tự lo chi phí phát sinh cho bé). 

 Từ 06 – 11 tuổi: Tính 50% giá tour của người lớn, có 01 suất ăn và chỗ ngồi riêng, ngủ chung 

với bố mẹ, không có giường riêng.  



 

 

 Trên 11 tuổi: Tính bằng giá tour người lớn.  

 Hai người lớn đăng ký kèm theo 01 trẻ em dưới 06 tuổi, em thứ 02 trở lên phải mua ½ vé + 01 

suất giường đơn để dịch vụ du lịch được đảm bảo một cách chu đáo nhất.. 

 GHI CHÚ:  

 Khi đi quý khách nhớ mang theo CMND hoặc Passport, trẻ em phải mang theo thẻ học sinh 

hoặc thẻ bảo hiểm có hình. 

 Nếu có các tiểu sử về các loại bệnh: tim mạch, hen suyễn, huyết áp,…Quý khách vui lòng tự 

chuẩn bị thuốc mang theo và báo cho Bờ Cát Vàng Travel. 

 Chương trình có thể thay đổi trình tự các điểm tham quan để phù hợp với tình hình thực tế, 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chương trình.  

 Tham khảo kĩ dịch vụ bao gồm và không bao gồm. 

o Ngoài chương trình trên, Bờ Cát Vàng Travel còn thiết kế những chương trình phù hợp với 

điều kiện thực tế của từng đoàn, từng địa phương nhằm đảm bảo cho quý khách hàng có một kỳ 

nghỉ với Dịch Vụ Chất Lượng Tốt Nhất & Thú vị nhất. 

 


