
 

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN QUÝ MÃO  

 

MŨI NÉ - KDL TÀ CÚ 

BÀU SEN  

 

 

NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – NÚI TÀ CÚ – MŨI NÉ 
Sáng  Trưa  Tối 

   

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn, sắp xếp hành lý, gửi lời 

chào thân ái cùng lời chúc tết đầu năm tới Quý khách. Xe khởi hành, bắt đầu hành trình 

Tour Du Lịch Tết PHAN THIẾT – MŨI NÉ – BÀU TRẮNG 3 ngày 2 đêm. 

Đoàn dọc theo quốc lộ 1A, HDV sẽ cùng Quý khách tìm hiểu đôi nét về văn hóa của 

từng vùng miền, địa phương của đất nước. 

10h00: Đến với Bình Thuận Quý khách dừng chân và tham quan: 

 NÚI TÀ CÚ: là một địa điểm leo núi, một thắng cảnh kỳ thú của tỉnh Bình Thuận 

có đỉnh cao 649m so với mặt nước biển. Khung cảnh nơi đây hoang sơ, kỳ vỹ với núi non 

trùng điệp, thấp thoáng mái chùa cổ kính ẩn sau rừng cây. Men theo triền núi, hệ thống cáp 

treo đưa quý khách đến với  CHÙA HẠ - ngôi chùa mang lại nhiều điều phúc lành cho 

người dân trong vùng (Chi phí cáp treo tự túc). Chiêm ngưỡng tượng TAM THẾ PHẬT 

uy nghi. Với nhiều kỷ lục được sát lập như: chiều dài tận 49m, và là tượng phật được đặt 

 TRẢI NGHIỆM – MOTOR VƯƠT ĐỊA HÌNH 

 ẨM THỰC – THIÊN ĐƯỜNG HẢI SẢN 

 TRẢI NGHIỆM CÁP TREO TÀ CÚ 

Khởi hành: MÙNG 2, 3 TẾT ÂL 
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm 

Phương Tiện: Xe DL 



 
trên đỉnh núi với độ cao hơn 600m so với mặt nước biển. Quý khách có thể check in với 

các tiểu cảnh: Vườn Hồng Hạc, Thác nước, Logo TTC World, Mô hình 12 con giáp… 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng KDL TÀ CÚ dưới chân núi. Tại đây, quý 

khách có thể thư giãn thưởng thức món giải khát thanh nhiệt, nổi tiếng Bình Thuận: MỦ 

TRÔM ĐƯỜNG PHÈN hoặc mua làm quà cho người thân. Chia tay KDL, Xe đưa Quý 

khách tiếp tục lộ trình đến thiên đường resort MŨI NÉ.  

Đoàn nhận phòng nghỉ ngơi. Tự do tắm biển, thư giản tại Resort. 

Tối: Quý khách dùng bữa tối. sau đó tự do nghỉ ngơi hoặc dạo biển đêm Mũi Né. 

Về đêm, quý khách có thể thay đổi không khí tham gia chương trình XEM NHẠC 

NƯỚC- FISHERMEN SHOW ĐẶC SẮC, MỚI LẠ, HẤP DẪN(chi phí tự túc) 

NGÀY 02: KDL BÀU SEN – LÂU ĐÀI RƯỢU VANG 
Sáng  Trưa  Tối 
   

Sáng: Quý khách thức giấc sớm hơn ngày thường cùng chào đón bình minh trên 

biển. Dùng bữa sáng tại Resort. 

 Xe đưa đoàn chinh phục ĐỒI CÁT TRẮNG tại KDL BÀU SEN, điểm đặc biệt 

khi vào mùa gió chướng, cát di chuyển tạo nên hình thù đẹp mắt và những đụn cát mấp 

mô. Sau lưng đồi cát trắng là BÀU SEN, một ốc đảo mát dịu giữa đồi cát nóng lưu truyền 

với độ sâu không đáy. Tham gia xe MOTOR VƯỢT ĐỊA HÌNH trải nghiệm cảm giác 

tuyệt vời có một không hai (chi phí tự túc). Đứng tại đồi cát có thể nhìn thấy rõ Cánh 

đồng quạt gió với những cây tubin khổng lồ ở phía xa. 

 CON ĐƯỜNG ĐỘC HÀNH TRÊN SA MẠC dù chỉ là con đường nhỏ kéo dài 

chỉ khoảng 1km nhưng quý khách có thể trải nghiệm cảm giác đi bộ mà không bị lún hay 

chùn bước. Quý khách giải khát với đặc sản Dừa ba nhát, vi vu thả cần câu cá bên bờ hồ 

(chi phí tự túc) hay khám phá khu lồng nuôi các loại chim đặc trưng tại đây. Hãy lưu giữ 

những bức ảnh tuyệt nhất nhé. 

Trưa:  Quý khách dùng cơm trưa. 

Chiều: Đoàn di chuyển tham quan : 



 
 LÂU ĐÀI RƯỢU VANG: du khách lạc lối vào không gian ngỡ như cung điện 

cổ kính, lộng lẫy và nguy nga ở châu Âu. Ở nơi đây bạn không chỉ được chiêm ngưỡng 

phong cách kiến trúc đẹp mê hồn mà còn được thưởng thức những ly rượu vang hảo hạng, 

khám phá hầm rượu quy mô ẩn sâu dưới lòng đất, trải nghiệm những hoạt động tham quan, 

giải trí thú vị và tận hưởng những giây phút tuyệt vời với những dịch vụ đẳng cấp. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng, Quý khách nghỉ ngơi hoặc tự do dạo biển về đêm 

thưởng thức các loại hải sản tươi sống hấp dẫn (chi phí tự túc). 

 Với vị trí gần Tp.HCM, các chương trình tour đi Biển Mũi Né là tour nghỉ dưỡng. 

Thưởng thức hải sản tươi sống. Nơi đây đâu đâu cũng là nhà hàng, quán hải sản phục vụ 

du khách như:khu vực hải sản giá rẽ bình dân tại Hòn Rơm, Bờ kè Mũi Né hoặc Bờ kè 

Hàm Tiến… 

NGÀY 03: MŨI NÉ- LONG BEACH PEARL - TPHCM 
Sáng Trưa Tối 
   

Sáng: Qúy khách dùng điểm tâm tại Resort. Tự do tắm biển, hồ bơi hoặc sử dụng các 

dịch vụ đi kèm tại Resort. 

Trưa: Quý khách trả phòng. Đoàn khởi hành về lại TPHCM.  

 LONG BEACH PEARL - MŨI NÉ: Trung tâm trưng bày giới thiệu – bán 

các sản phẩm ngọc trai làm đẹp lớn và nổi tiếng nhất mũi né. Quý khách mua sắm những 

món đồ trang sức tuyệt đẹp làm quà cho người thân và gia đình. 

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng ở Phan Thiết. Dọc theo quốc lộ, Xe đưa Quý khách 

dừng chân mua sắm đặc sản địa phương tại các cơ sở uy tín. 

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

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYỂN THAM QUAN BỔ ÍCH 

 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. 

 Quy định của Resort/ khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 



 
 ( Nếu quý khách đến sớm, Resort/ khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có phòng 

trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong thời gian chờ đợi). 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:   

VẬN CHUYỂN: Xe du lịch 16, 29,45 chổ đời mới máy lạnh, ghế bật, phục vụ đưa 

đón đoàn suốt tuyến tham quan. 

KHÁCH SẠN: Tiêu chuẩn 2 – 3 khách/phòng, Tiện nghi: máy lạnh, tivi, nước 

nóng...                                 

RS 3*: Canary, Pacific, Palmira… hoặc tương đương 

RS 4*: Novela, Cà Ty… hoăc tương đương 

ĂN UỐNG: Ăn sáng tại nhà hàng 

  Ăn trưa, chiều: tại nhà hàng tiêu chuẩn, hợp vệ sinh.   

HDV: Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ suốt tuyến. 

BẢO HIỂM:  Bảo hiểm theo quy định của Bảo hiểm 100.000.000vnđ/vụ 

THAM QUAN: Bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương trình. 

QUÀ TẶNG: Nón du lịch, Khăn ướt + nước đóng chai. 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:   

Tiền TIP cho HDV + Tài xế địa phương, VAT 

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

 GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ) 

Người lớn  vnđ 

Từ 10 tuổi trở lên 
Trẻ em 

Từ 05  dưới 10 tuổi 
Phụ Thu Phòng Đơn 

RESORT 3*: 2,986,000 VNĐ 50% 1.250.000 VND 

RESORT 4*: 3,586,000 VNĐ 50% 1.700.000  VND 

Trẻ Em ngủ chung giường với người lớn đi kèm 

Phụ thu ngoại quốc 500,000 vnd/ khách 



 
Chi phí tham gia Motor vượt địa hình./ Vé Cáp treo Tà Cú 

Chi phí chênh lệch vé tham quan trẻ em về chiều cao tại các KDL 

QUY ĐỊNH TRẺ EM: 

 Dưới 05 tuổi: Miễn phí (chi phí phát sinh trên tour gia đình tự chi trả). Hai 

người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính 50% giá tour. 

 Từ 05 – dưới 10 tuổi: 50% giá tour người lớn, ngủ ghép với gia đình. Hai 

người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính giá như người lớn. 

 Từ 10 tuổi trở lên: giá tour như người lớn. 

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 

     

 

 ĐIỂM ĐÓN KHÁCH TOUR PHAN THIẾT 03 NGÀY 02 ĐÊM 

Địa Chỉ Thời gian Chỗ gửi xe 

 Nhà Văn Hóa Thanh Niên (4,Phạm Ngọc Thạch, Quận 1) 05h00 Có 

 Ngã Tư Hàng Xanh (Cây xăng Comeco – 178 Điện Biên Phủ) 05h20 Không 

 Ngã Tư Thủ Đức 05h40 Không 


