
 

 

 

 
Thời gian:  2 ngày 1 đêm 

Phương tiện: Xe du lịch  

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần    

Phan Thiết, biển và núi choàng bên nhau nhấp nhô trên một quãng đường gần hai trăm ki lô mét với 
những khoảng trời xa xanh, biển xanh biếc, núi đôi… đã dâng nguồn cảm hứng say sưa, đắm đuối cho 
hai chàng thi sĩ Hàn Mặc Tử và Bích Khuê trong những năm 1935 – 1938. Từng hạt cát nhỏ, qua bàn 
tay và khối óc sáng tạo của con người đã chuyển mình trở thành một loại hình nghệ thuật độc đáo – 
Tranh cát. Trong những ngày tươi mới, hãy chân trần trên cát để thư giãn bức tranh thiên nhiên rực rỡ 
ngay tại thành phố này, biết đâu khách lữ hành lại có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo mới lạ làm cho cuộc 
sống của mình trở nên phong phú hơn,… 

       

NGÀY 01: SÀI GÒN - TÀ CÚ – HẦM RƯỢU VANG - PHAN THIẾT  

Sáng: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Phan Thiết trên cung đường 
cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Cao Phát – Long 
Khánh. Trên đường đi quý khách sẽ được nghe HDV thuyết minh về lịch sử, văn hóa các vùng 
đất đi qua và tổ chức hoạt náo trên xe.  

 10h00 đến Phan Thiết, xe đưa quý khách tham quan Chùa Ông – là ngôi chùa cổ có qui mô lớn 
với những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ có giá trị về nghệ thuật mà ở các chùa chiền khác 
không thể có được. Đoàn dùng cơm trưa. 

 Thực đơn ăn chính: 

1. Tôm rang muối 

2. Cá kho tiêu 

3. Cồi sò xào giá hẹ 

4. Gà ram sả ớt 

5. Đậu bắp luộc chấm chao 

6. Lẩu hải sản 

7. Cơm trắng 

8. Trái cây 

9. Khăn lạnh, trà đá  

Chiều: Quý khách tham quan lâu đài rượu vang – lâu đài đầu tiên tại Việt Nam, lâu đài rượu 
vang duy nhất tại Mũi Né trong quần thể nghỉ dưỡng của SeaLinks City - 5sao, lắc đều ly 
rượu để vang ngấm và tỏa hương thơm, vị giác hội tụ đủ vị ngọt, chua, mặn và béo của những 
dòng Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvingon... trong một không gian tráng lệ, nguy nga 
mang phong cách Châu Âu. Tiếp tục vào tham quan Trung tâm Bùn Khoáng Mũi Né một 
điểm “du lịch sức khỏe” lớn nhất tại Phan Thiết. Quý khách tự do tắm khoáng, bùn và thủy liệu 
pháp tại khu du lịch. Về resort đoàn nhận phòng tại resort – nổi bật với thiết kế sang trọng, 
hiện đại. Dùng cơm chiều   



 

Tối: Quý khách tự do thưởng thức hải sản, khám phá sự nhộn nhịp của Mũi Né về đêm.  

      

NGÀY 02: PHAN THIẾT – TP.HỒ CHÍ  MINH 

Sáng: Quý khách dùng buffet sáng tại resort. Tự do tắm biển và tắm hồ bơi, nghỉ ngơi tại resort. Tiếp 

tục hành trình  đoàn tham quan Đồi Cát Vàng , ngắm bình minh trên tiểu sa mạc cát vàng và 

tham gia trò chơi trượt cát. Làm thủ tục trả phòng. Dùng cơm trưa. 

 Thực đơn ăn chính: 

1. Mực xào bông cải 

2. Tôm ram thịt 

3. Cá dứa kho 

4. Sườn mon ram mặn 

5. Rau muống xào tỏi 

6. Lẩu chua cá 

7. Cơm trắng 

8. Trái cây 

9. Trà đá, khăn lạnh 

Chiều: Khởi hành về lại Tp.HCM. Quý khách mua sắm đặc sản Phan Thiết về làm quà cho người thân. 

Xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc tour, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trong 

những chuyến đi kế tiếp. 

 

Lưu ý: 

 Giá tour áp dụng cho đoàn 20 khách trở lên.  

 Do tính chất là khách lẻ ghép đoàn , nên đúng số lượng đoàn mới khởi hành.  

 Trường hợp quý khách muốn ở phòng riêng đóng thêm phụ thu phòng đơn và muốn nâng hạng 

phòng phải trả thêm phí chênh lệnh. 

 Nếu khách tự ý không tham gia hết chương trình hoặc từ chối sử dụng dịch vụ, công ty sẽ không trả 

lại chi phí cho khách những phần không sử dụng.  

 Mang theo hành lý gọn nhẹ, quần áo tắm biển, kem chống nắng. 

 Trong những trường hợp khách quan: thiên tai, bạo động, dịch bệnh, máy bay hoãn chuyến… thì 

Công ty sẽ chủ động thay đổi lịch trình hoặc hủy tour nhằm đảm bảo sự an toàn cho du khách và sẽ 

không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác ngoài việc hoàn trả chi phí những 

dịch vụ chưa sử dụng trong tour.  

 Khi đi tour phải mang theo bản chính CMND/ Passport/ Giấy khai sinh ( trẻ em). 

 Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm và không bao gồm. 

 

 

 


