
 
 

  
  

PHAN THIẾT – MŨI NÉ  
2 NGÀY 1 ĐÊM 

Phương tiện: Xe Du lịch 

Khởi hành : 12,05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 7/07, 14/07, 

21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08 

-------------------------------- 

 

NGÀY 01: TP.HCM - PHAN THIẾT – MŨI NÉ  

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên của Du lịch Bờ Cát Vàng đón quý khách tại điểm hẹn 

sắp xếp hành lý, vị trí ghế ngồi và khởi hành đi Phan Thiết .  

07h00: Quý khách dừng chân dùng điểm tâm Nhà Hàng. Tiếp chương trình xe, HDV 

sẽ thuyết minh các địa danh ngang qua và cùng Quý khách tìm hiểu đôi nét về văn 

hóa và phong tục tập quán của từng vùng miền, địa phương đất nước Việt Nam. Đi 

theo con đường ven biển tuyệt đẹp băng qua khu vực Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, 

Bình Châu,…sang khu vực Lagi. 

Quý khách dừng tham quan: 



 
 

  
  

  *VƯỜN THANH LONG: tìm 

hiểu về nghề trồng cây Thanh Long 

và hái trái cây chín (nếu đúng thời 

điểm) mua thanh long tươi ngay tại 

vườn. 

12h30: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà 

hàng.  

13h30: Xe đưa Quý khách tiếp tục 

đến với mũi né. Đến Resort  nhận 

phòng nghỉ ngơi.  

Chiều: Quý khách bắt đầu tham quan và sử dụng dịch vụ tại Mũi Né.  

  *LÂU ĐÀI RƯỢU VANG: với độ âm khoảng 16 độ tạo ra một không khí 

rất tuyệt vời ngay giữ vùng nắng 

nóng Mũi Né, Quý khách được 

nghe giới thiệu về QUY TRÌNH 

SẢN XUẤT rượu vang và cùng 

thưởng thức rượu vang miễn phí, 

tiếp theo sự hướng dẫn Quý khách 

có thể tham quan và lựa chọn mua 

sắm sản phẩm rượu vang làm quà 

tặng cho người thân. 

Buổi tối: Đoàn đến nhà hàng dùng bữa tối với thực đơn hải sản địa phương. Sau đó, 

Quý khách nghỉ ngơi, tự do dạo biển Mũi Né về đêm. Nghỉ đêm Mũi Né. 

NGÀY 02: PHAN THIẾT – TPHCM  

Sáng: Quý khách dậy sớm, khởi hành đến ĐỒI CÁT BAY, tại đây đoàn có thể tham 

gia trò chơi cảm giác mạnh trên đồi cát bằng cách đi máng trượt, và thưởng thức Dừa 

Ba Nhát -  đặc sản địa phương và ngắm nhìn cảnh LÀNG CHÀI nhộn nhịp tấp nập 

khi ghe, thuyền đánh bắt cá cập bờ. 

07h00: Về lại resort, Quý khách dùng điểm tâm sáng buffet, nghỉ ngơi tắm biển tự 

do. Quý khách có thể đăng ký chương trình tham quan:  



 
 

  
  

  *CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT 

FORGOTTEN LAND (tự túc phí: 

100.000đ): Với chủ đề chung “Cổ tích 

và thần thoại của Việt Nam và Thế 

Giới”, đến Forgotten Land, quý khách 

sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm mô 

các nhân vât: Sơn Tinh-Thủy Tinh, Cóc 

kiện Trời, Thạch Sùng, nàng Lọ Lem, 

Chú mèo đi hia, Thỏ và Rùa, Cáo và 

Quạ, chùa Thiên Mụ, tháp Pô Nagar. 

Trưa: Quý khách làm thủ tục trả phòng, khởi hành dùng bữa trưa tại nhà hàng. Đoàn 

khởi hành về lại TP.HCM, trên đường về Quý khách dừng chân mua sắm đặc sản địa 

phương làm quà tặng cho người thân. 

Chiều: Về đến TP.HCM, chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 

Lưu ý : 

Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng 

vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình 

 Mốc thời gian liệt kê trong tour mang tính chất tham khảo, có thể chênh lệch so với 

thực tế tour. 

BẢNG GIÁ: 

GIÁ TOUR BAO GỒM:   

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH 

Người lớn  (vnđ/k) 
Từ 11 tuổi trở lên 

Trẻ em (vnđ/k) 
Từ 05  10 tuổi 

Phụ Thu Phòng Đơn 

RESORT 3* :  1.786.000 893.000 500.000 

RESORT 4* :  2.086.000 1.043.000 800.000 

Trẻ em ngủ chung giường với người lớn đi kèm 

Phụ thu nước ngoài 300,000 vnd/ khách 



 
 

  
  

+VẬN CHUYỂN: Xe du lịch 29, 35, 45ch đời mới máy lạnh, ghế bật, phục vụ suốt 

tuyến. 

+ RESORT LƯU TRÚ GỒM: Tiêu chuẩn 2, 3, 4 khách/ phòng. Tiện nghi: máy 

lạnh, tivi, nước nóng, vệ sinh… 

  -RESORT 3*: Canary Resort, Hải Âu Resort 

  -RESORT 4*: Cà Ty Resort, Ocean Star Resort…. 

 +ĂN UỐNG: 02 bữa Ăn sang tại nhà hàng hoặc khách sạn 

                        03 bữa Ăn trưa, chiều: nhà hàng địa phương tiêu chuẩn, hợp vệ sinh. 

 +HDV: Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ Đoàn tham quan suốt 

tuyến. 

+ BẢO HIỂM: Bảo hiểm du lịch theo quy định của Bảo hiểm Bảo Minh 

20.000.000vnđ/vụ 

+ THAM QUAN:Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo 

chương trình. 

 +QUÀ TẶNG: Nón du lịch  Bờ Cát Vàng, khăn ướt và nước đóng chai. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:   

+ Tiền TIP cho HDV + Tài xế,  

+Thuế VAT.  

 +Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar… 

ĐIỀU KIỆN  HỦY TOUR: (Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)   

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

 Hủy tour sau khi đăng kí: :        30% giá tour. 

 Trước ngày đi 20 Ngày:            50% giá tour. 

 Trước ngày đi 10-19 ngày:      75% giá tour. 

 Trước ngày đi 0-10 Ngày :       100% giá tour. 



 
 

  
  

 Trường hợp quý khách có yếu tố khách quan về cá nhân vui lòng báo sớm 

trước 5 ngày không tính thứ 7, chủ nhật & ngày lễ, để công ty hỗ trợ giải 

quyết . 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

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

Email: gm@bocatvangtravel.com.vn 

Website: www.bocatvangtravel.com.vn , http://www.dulichtietkiem.net.vn 

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

Zalo/Viber/Wechat/Whatsapp: 0933 253 386 

Skype:nguyenthinhuan1 

 

http://gm@bocatvangtravel.com.vn/
http://www.bocatvangtravel.com.vn/
http://www.dulichtietkiem.net.vn/
https://www.facebook.com/bocatvangtour/

