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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 1 đêm khởi hành hàng
tuần

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Mã Tour: TN-437 - Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Phan Thiết: Cách TP HCM hơn 200km về hướng Đông Bắc, thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như
các bãi tắm nối tiếp nhau: bãi Vĩnh Thủy, Bãi Ông Địa, Bãi Hòn Rơm... soi bóng dãy đồi cát di động huyền
bí với những hàng dưà xanh. Phan Thiết còn mang đậm dấu ấn của nền văn hóa Chămpa rực rỡ qua bao
thế kỷ bằng những hình ảnh của những ngọn Tháp Chăm thanh thoát mà vững chãi trên đồi cao.

NGÀY 01: SÀI GÒN - PHAN THIẾT (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

06:00    Xe có mặt tại công ty đón quý khách khởi hành đến thành phố Phan Thiết xinh đẹp.
07:00    Đoàn ghé dùng điểm tâm tại nhà hàng Cao Phát
10:30    Ghé tham quan vườn thanh long nếu khách có nhu cầu.
12:30    Đoàn di chuyển đến đến resort 4 sao, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
15:00     Xe đưa đoàn ra bãi cát “ Đồi Cát Bay” để cùng nhau trãi nghiệm những trò chơi trượt cát đầy thú
vị, ngắm biển Hòn Rơm buổi chiều
17:00      Tự do nghỉ ngơi, tắm biển…
18:30    Đoàn đi dùng bữa tối tại nhà hàng Long Sơn và ăn tối tại đây

Tối: Du khách dạo phố đêm hay sinh hoạt tự do.

NGÀY 02: PHAN THIẾT SÀI GÒN (ĂN: SÁNG/TRƯA)

06:30      Dùng điểm tâm sáng tại resort.
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Quý khách tự do tham quan, tắm biển, tắm hồ bơi, nghỉ ngơi…
10:00    Đoàn làm thủ tục trả phòng tại khách sạn, tham quan và mua đặc sản Phan Thiết
11:30    Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng.
13:00    Khởi hành về lại TPHCM
16:30    Xe đưa đoàn trở về thành phố Hồ Chí Minh
Hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới  chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khách trên những hành trình khác

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn - Resort Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Phương Tiện

Resort 4 Sao 1.190.000 800.000 Xe Máy Lạnh Đời Mới

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vận chuyển: Xe du lịch 45 chỗ đời mới máy lạnh.
- Khách sạn: 01 Phòng 2-4 khách, TV, ĐT, nước nóng lạnh, máy lạnh.
+ Resort 4 Sao: Sài Gòn Emeral
- Ăn uống: 01 Bữa ăn sáng thường + 1 Bữa sáng Buffet + 3 Bữa ăn chính 110.000vnd/bữa
- Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
- Dù, ghế bố, nước ngọt tại các bãi tắm, Vé vào cổng các thắng cảnh.
- Khách được bảo hiểm trọn tour với phí bồi thường cao nhất: 20.000.000đ.
- Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối.

GIÁ KHÔNG BAO GỒM:

- Tắm bùn, khoáng, ăn uống ngoài chương trình,điện thoại,giặt ủi và chi phí cá nhân.

- Nếu ở phòng 2 phụ thu 200.000 vnd/đêm/phòng
- Chi phí cáp treo Tà Kú.
- Thuế VAT (Hóa đơn giá trị gia tăng).

LƯU Ý:

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên phải mua 1 vé. Trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi mua ½ vé tiêu chuẩn như người lớn
nhưng ngủ ghép với cha mẹ, trẻ em thứ 2 phải mua 01 vé.
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- Trẻ em dưới 5 tuổi cha mẹ tự lo, trẻ em thứ 2 phải mua ½ vé.
- Khi đi quý khách nhớ mang theo CMND hay Passport,áo gió,hành lý gọn nhẹ./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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