
 

 

Tour Đồi Cát Mũi Né 1 Ngày Khởi Hành Từ Sài Gòn 

 
Tour Mũi Né từ Sài Gòn bằng xe du lịch máy lạnh và xe jeep riêng. Tour trong ngày đón từ 

thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Tân Sơn Nhất đi tham quan Đồi cát Mũi Né. Thưởng thức 

tour xe jeep ngắm bình minh hay hoàng hôn ở Mũi Né là một cơ hội tốt để trượt cát thư giãn 

và tránh xa thành phố hối hả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRÌNH TOUR: 

Khởi hành Từ Sài Gòn đi Mũi Né Phan Thiết 

Có hai mốc thời gian cho du khách lựa chọn: 

1. Khởi hành lúc 00h30 sáng từ TP.HCM để được chiêm ngưỡng cảnh bình minh ở đồi 

cát Mũi Né 

2. Khởi hành lúc 7h30 sáng từ TP.HCM để được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn ở đồi cát 

Mũi Né 

 Đến nơi, du khách dùng cơm trưa, tự do sinh hoạt giải trí, tham quan ngắm cảnh và 

chuẩn bị cho chuyến tham quan Mũi Né bằng xe jeep. 

Lịch trình tour xe jeep 

 Xe jeep sẽ đón khách tận nơi đi tham quan Đồi Cát Trắng. Quý khách chào đón một 

ngày mới ngay trên đồi cát, đây là một khoảnh khắc khó quên. Quý khách có thể tham 



 

 

gia các hoạt động khác tại đồi cát như trượt cát, lái xe mô tô 4 bánh trên đồi cát trắng 

hoặc cưỡi đà điểu Châu Phi (chi phí tự túc).  

Trên đường về, xe jeep đưa đi tham quan Đồi Cát Đỏ, đồi cát đỏ không rộng lớn như 

Đồi Cát Trắng nhưng quang cảnh rất đẹp để chụp hình lưu niệm do màu đỏ của cát làm 

tâm nhấn cho khung cảnh đằng sau 

Sau đó tham quan làng chài, cảm nhận cuộc sống của người dân làng chài khi lưới đánh 

cá được kéo lên lần đầu tiên trong ngày, rất nhiều thủy sản tươi sống như ghẹ, mực, cá, 

tôm, ốc... Tại đây Quý khách có thể chụp hình thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi với ánh 

mặt trời lấp lánh trên biển 

Cuối cùng tham quan Suối Tiên. Đây là dòng suối nhỏ, chạy xuyên qua sườn đồi cát 

đỏ. Hai bên vách suối phủ đầy cát vàng và cát đỏ. 

Khi kết thúc tour tham quan hết 4 địa điểm, xe du lịch đời mới tiếp tục đưa quý khách 

trở về Sài Gòn. Chuyến đi kết thúc tại khách sạn, nhà riêng hoặc sân bay Tân Sơn Nhất. 

Lưu ý: Giá trên là giá cho 1 nhóm khách đi chung, không phải giá 1 người 

  

Tour bao gồm: 
 Xe du lịch đời mới máy lạnh Sài Gòn đưa ra Mũi Né về lại Sài Gòn 

 Xe jeep riêng chất lượng cao tham quan Mũi Né 

 Vé tham quan các điểm trong chương trình 

 Khăn + nước khoáng trên xe 

  

Không bao gồm: 
  Các bữa ăn 

 Tour Guide 

  Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình 

  

Du khách nên chuẩn bị : 
Tour có những lúc phải đi bộ để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp hấp dẫn của thiên nhiên 

trong lành. Để tiện lợi và thoải mái nhất, du khách nên mang trang phục nhẹ nhàng, giày 

đi bộ thoải mái, mũ, kem dưỡng da chống nắng và kính mát. 

 



 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Hotline: 0252 3822 317 -  088 6234 555 - 0933253386 (Ms Nhuần) – 0907972037 

(Mr Tuấn) 

Email: dulichbocatvang@gmail.com 

Website: www.bocatvangtravel.com.vn, www.xemuinephanthiet.com/trang-chu.html 

Facebook: https://www.facebook.com/bocatvangtour/ 

Zalo/Viber/Wechat/Whatsapp: 0933 253 386 

Skype: nguyenthinhuan1  
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