
 

 KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH CHƯƠNG TRÌNH DU  XUÂN QUÝ MÃO  

PHAN THIẾT – BIKINI BEACH 

LÂU ĐÀI RƯỢU VANG 
 

 

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn..Xe khởi hành, bắt đầu 

hành trình Tour du lịch tết PHAN THIẾT - BIKINI BEACH - LÂU ĐÀI RƯỢU 

VANG 2 ngày 1 đêm.  

Đến với địa phận tỉnh ĐỒNG NAI, quý khách dừng chân dùng điểm tâm. 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 di chuyển tham quan: 

 BIKINI BEACH  sở hữu các iconic khổng lồ được đặt ở bãi biển dài nên du 

khách có cơ hội được “check – in” sống ảo với những góc hình độc đáo và mới lạ. Ngoài 

ra nơi này còn sở hữu khu quảng trường trung tâm rộng lớn với các hoạt động, sự kiện diễn 

ra vô cùng náo nhiệt để du khách có thể khám phá điển hình như Muscle Zone, khu tập 

gym Outdoor cùng các hoạt động thể thao khác được tổ chức ngoài trời.  

 CHECK IN TẠI BIKINI BEACH 

 RESORT SÁT BIỂN, BÃI BIỂN RIÊNG 

 THƯỞNG THỨC HẢI SẢN TƯƠI SỐNG 

Khởi hành: MÙNG 3, 4, 5, 7 

TẾT ÂL 
Thời gian: 2N1D 
Phương Tiện: Xe DL 

NGÀY 01: TP.HCM - PHAN THIẾT – BIKINI BEACH 
Sáng  Trưa  Tối 
   



 
 CÔNG VIÊN CIRCUS LAND những du khách thích mạo hiểm có thể thử thách 

sự can đảm với các trò chơi cảm giác mạnh độc đáo như: Vòng xoay hạnh phúc sẽ đưa du 

khách lên cao ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Phan Thiết hoặc Chuyến tàu xuyên không, Chinh 

phục thủy quái, Bay lên nào, Cánh quạt quyền năng, Đĩa bay ảo ảnh, Giấc mơ bồng bềnh. 

(Chi phí trò chơi tự túc) 

 Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Xe đưa Quý khách tiếp tục lộ trình đến 

Thiên đường resort MŨI NÉ. Đoàn nhận phòng nghỉ ngơi. 

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

 LONGBEACH PEARL – Bảo tàng Ngọc Trai lớn nhất Phan thiết, tham quan 

tìm hiểu về ngọc trai một trong những sản vật được mẹ thiên nhiên ban tặng và mua sắm 

các sản phẩm trang sức được chế tác tuyệt đẹp tại nơi đây. 

Tối: Đoàn dùng bữa tối với các món đặc sản hấp dẫn tại nhà hàng.  

Với vị trí gần Tp.HCM, các chương trình tour đi Biển Mũi Né đa phần 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… 

Hoặc quý khách có thể thay đổi không khí bằng cách tham gia chương trình XEM 

NHẠC NƯỚC- FISHERMEN SHOW ĐẶC SẮC, MỚI LẠ, HẤP DẪN (Chi phí tư túc). 

NGÀY 02: LÂU ĐÀI RƯỢU VANG – TPHCM 
Sáng  Trưa  Tối 
   

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 ghe, thuyền 

đánh bắt cá cập bờ. 

07h00: Về lại KS/RS, Quý khách dùng điểm tâm sáng, nghỉ ngơi tắm biển tự do.  

Quý khách làm thủ tục trả phòng sau đó 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. 

Trưa: 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. 

 

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 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 - 45 chỗ (phù hợp số lượng) đời mới,máy lạnh, ghế 

bật. 

 RESORT: Tiêu chuẩn 2, 3, 4 khách/ phòng. Tiện nghi: máy lạnh, tivi, vệ sinh… 

 GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH  (VNĐ) 

Người lớn   

Từ 10 tuổi trở lên 

Trẻ em  

Từ 05  dưới10 tuổi 
Phụ Thu Phòng Đơn 

Resort 3*: 2.090.000 VNĐ 50% 750.000 VND 

Resort 4*: 2.290.000 VNĐ 50% 950.000 VND 

Trẻ em ngủ chung giường với người lớn đi kèm 

Phụ thu nước ngoài 300.000 vnd/ khách 



 
 RS 3*: PALMIRA… hoặc tương đương 

 RS 4*: BLUE SHELL… hoặc tương đương 

 ĂN UỐNG: Ăn sáng tại nhà hàng. 

                            Bữa trưa + tối: 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 theo quy định của Bảo hiểm du lịch 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 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… 

 Chi phí chênh lệch vé tham quan theo chiều cao của trẻ em tại các khu du lịch. 

 Vé trò chơi tại Circus land 

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 02 NGÀY 01 ĐÊM 

Địa Chỉ Thời gian Chỗ gửi xe 

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


