
 
 

  
 
 
 

PHAN THIẾT MÙA HÈ VẪY GỌI  
 

 

 

NGÀY 1: TP.HCM – PHAN THIẾT- LÂU ĐÀI RƯỢU VANG 
Sáng  Trưa  Tối 
   

06h00: Xe và HDV NẮNG SÀI GÒN TRAVEL  đón khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Phan 

Thiết .  

07h30: Quý đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. 

Tiếp tục lộ trình đi Phan Thiết. Quý khách nghỉ ngơi, nghe thuyết minh và tham gia các 

trò chơi tập thể trên xe để nhận phần quà từ Cty Nắng Sài Gòn Travel. 

11h00:  Đoàn ăn trưa tại Thành phố Phan thiết. Nghỉ ngơi.. Xe đưa đoàn tham quan Lâu Đài 

Rượu Vang, toạ lạc trên diện tích 12.000 m2, bao chung quanh là ruộng nho xanh ngắt 

hoà cùng nắng gió của thiên đường nghỉ dưỡng. Quý khách được thưởng thức 1 ly rượu 

Vang.  

13h30:  Đoàn về Resort nhận phòng. Nghỉ ngơi.  

 Buổi chiều tự do tắm biển và hồ bơi......nghỉ ngơi. 

18h30:  Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. 

NGÀY 2: ĐỒI CÁT BAY– SUỐI KHOÁNG NÓNG  
Sáng  Trưa  Tối 
   

06h30:  Dùng điểm tâm sáng bằng Buffet tại nhà hàng. 

Kính Gửi QUÝ ANH CHỊ 
 THAM QUAN PHAN THIẾT 

 THƯỞNG THỨC HẢI SẢN MIỀN BIỂN 

 ĐẮM MÌNH TRONG TUYỆT TÁC CỦA THIÊN 

NHIÊN 

 MUA SẮM HẢI SẢN PHAN THIẾT 

 GALA DINER  

 

Người Gửi MÔṆG THẮM 

Hành Trình PHAN THIẾT- HÒN RƠM 

Thời Gian 3N2Đ 

Phương  Tiện XE DU LỊCH 



 
 

  
 
 
 

07h00: Xe đưa đoàn tham quan chinh phục Đồi Cát Bay- Tiểu sa mạc có tại Mũi Né – Phan 

Thiết, tại đây quý khách có thể tham gia vận động trượt cát hết sức thú vị và hấp dẫn.  

Sau đó Quý khách khởi hành tham quan thưởng thức dịch vụ tắm bùn, khoáng tại Trung 

Tâm Suối Khoáng Nóng Mũi Né (Tự túc).  

11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi. 

15h30: Đoàn khởi hành tham quan Trường Dục Thanh, Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Tranh Cát 

phi Long. sau đó tham quan Bảo tàng Ngọc trai Phan Thiết - Long Beach Pearl với lối 

trang trí trang nhã và hiện đại. Ngọc trai được giới thiệu một cách nghệ thuật và sang trọng 

theo từng chủng loại, màu sắc và kích cỡ. Từ các bộ sưu tập ngọc trai để nguyên cho đến 

các loại trang sức đính Ngọc trai như: vòng đeo cổ, mặt dây chuyền, nhẫn, bông tai, lắc, 

đồng hồ đính ngọc trai. 

Tự do tắm biển, thưởng thức hải sản tươi sống...... 

18h00:  Quý khách dùng bữa tiệc tại nhà hàng“Tổ chức chương trình sân khấu” “Chương 

Trình GALA DINNER”, do công ty NẮNG SÀI GÒN  tổ chức với dàn âm thanh sống 

động với chủ đề “ MÙA HÈ SÔI ĐỘNG ”. Với nhiều Games show vui nhộn , hấp dẫn 

và đặc sắc cùng những phần quà thưởng có giá trị sẽ dành cho những ai may mắn và vui 

vẻ nhất, Cùng cắt bánh kem mừng sinh nhật hồng cho những anh chị có ngày sinh 

trong tháng, và mỗi thành viên sẽ nhận mỗi lá phiếu bốc thăm trúng thưởng và nhiều 

phần quà hấp dẫn như:  

✓ 01 Ba Lô du lịch 

✓ 02 Túi xách Du Lịch 

✓ 01 Nón bảo hiểm thời trang 

✓ 01 Áo đi mưa thời trang 

✓ 01 Bình nhựa giữ nhiệt 

✓ 02 Ví cầm tay thời trang 

✓ 05 Phần quà bánh các loại 

Kết thúc chương trình, quý khách tự do nghỉ ngơi tại Resort về đêm. 



 
 

  
 
 
 

NGÀY 3: CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT  – TP. HCM 
Sáng Trưa Tối 

   

07h00: Đoàn dùng bữa Buffet sáng tại nhà hàng.Tắm biển tự do......nghỉ ngơi. 

Hoặc:    Tham quan Công viên tượng cát Forgotten Land (Chi phí tự túc 100.000đ/khách)  Đây 

là công viên tượng cát quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam được triển khai tại Bình Thuận. 

09h00: Đoàn làm thủ tục trả phòng. Xe đưa đoàn đến nhà hàng dùng cơm trưa nhà. quý khách ghé 

chợ và Lò sản xuất tham quan và mua sắm đặc sản Phan Thiết: Nước Mắm, khô hải sản, 

hải sản tươi sống,…. 

12h30: Khởi hành về HỒ CHÍ MINH,trên đường về ghé Bò Sữa Long Thành mua sắm và dừng 

chân vệ sinh nghỉ ngơi.... 

17h00:  Về lại HỒ CHÍ MINH, đại diện công ty chia tay quý khách, chúc sức khỏe và hẹn gặp lại. 

Kết thúc chương trình tham quan 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR  
 

Chương trình Thời gian Khách Sạn 
Giá trọn gói  

 (đ/khách) 

PHAN THIẾT 3 ngày 2 đêm 
TIÊU CHUẨN 3 SAO 2.750.000 vnd/ 40k 

TIÊU CHUẨN 4 SAO 3.200.000 vnd/ 40k 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ. 
 

VẬN CHUYỂN 
Xe 16, 29, 33, 45 chỗ  (phù hợp với số lượng ) tham quan đời mới, băng đôi, ghế 

bật, máy lạnh.  Đạt tiêu chuẩn du lịch.  

KHÁCH SẠN 

RESORT 3 SAO: HẢI ÂU, MALIBU, SUỐI HỒNG, ……..CÓ HÔ BƠI 

RESORT 4 SAO: MƯỜNG THANH, PHÚ HẢI, ………. 

Tiện nghi trong phòng: máy lạnh, tivi, hệ thống nước nóng, vệ sinh khép kín. 



 
 

  
 
 
 

Phòng từ 2 – 4 khách.  

ĂN UỐNG 

03 bữa Ăn sáng : 1 Tô + 1 Ly và Buffet sáng  

05 buổi ăn chính ( Ăn Trưa, chiều), gồm 5,6 món ngon, hợp vệ sinh. Thực đơn 

hải sản thay đổi từng bữa ăn và nhiều Nhà Hàng Khác nhau......( Quý khách 

có thể tự chọn món theo ý thích gửi nhà hàng chuẩn bị ) 

HƯỚNG DẪN 

VIÊN 

Đoàn có hướng dẫn viên tiếng việt thuyết minh và phục vụ ăn, nghỉ, tham quan 

cho Quý khách. Hoạt náo viên tổ chức các trò chơi vận động tập thể, sinh hoạt , 

ca hát. 

BẢO HIỂM 
Khách được bảo hiểm du lịch Bảo Minh trọn gói, mức bồi thường tối đa 

20.000.000đ/trường hợp.  Thuốc Y tế thông thường 

QUÀ TẶNG 
Mỗi vị khách trên đường đi được phục vụ, 01 khăn lạnh, 02 chai nước tinh khiết 

0.5l / ngày / người. 

GIÁ VÉ TRẺ EM 

Từ 1t→5t miễn phí . (cha mẹ tự lo cho bé nếu có chi phí phát sinh). 

Từ 6 đến 10 tuổi tính 50% giá vé (ngủ ghép cùng gia đình).  

Ghi chú:  

❖ Gia đình có 2 bé từ 1 – 5 tuổi vui lòng mua thêm nửa vé để có 1 suất ăn 

và 1 ghế ngồi cho bé. 

❖ Gia đình có 2 bé từ 6 – 10 tuổi vui lòng mua thêm nửa vé để có 1 suất 

ngủ cho bé.  

Từ 11 tuổi trở lên như người lớn. 

THAM QUAN 
Giá Tour bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan nêu trên chương trình. 

VÉ VÀO THAM QUAN VÀ THỬ RƯỢU VANG  

 

GIÁ KHÔNG  

BAO GỒM 

Thuế VAT 10% 

Các chi phí cá nhân khác như (giặt ủi, điện thoại, thức uống trong minibar…) 

Tiền Tip cho HDV và Tài Xế (nếu có) 

 

 

 
NẮNG SÀI GÒN TRAVEL  

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN QUÝ KHÁCH 
 

 


