(Tour code: PT2 & Thời gian: 2 Ngày & Phương tiện: Ôtô)

Giá tour từ: 1.450.000 vnđ / khách (Hotel/Resort 3 sao)
Giá tour từ: Liên hệ 0913805227 (Hotel/Resort 4-5 sao 3 sao)
TƯ VẤN: 0283 868 8827 – 0919 623 535 – 0919 515 059 - 0913 805 227

NGÀY 1: ./../2021) DU LỊCH MŨI NÉ – BÌNH THUẬN (200Km: Ăn sáng / Trưa)

Buổi
Sáng

Trưa
Buổi
chiều

Tối

Xe và HDV Cty Du Lịch Khám Phá Mới đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành Du-lịch-phanthiet theo cung đường cao tốc Sài Gòn – Dầu Dây.
Quý khách sẽ dùng điểm tâm trên đường. Sau đó, Du khách tham quan các điểm:
Núi Chứa Chan còn gọi là núi Gia Ray – viếng chùa Gia Lào. Đây là ngôi chùa nổi tiếng linh
thiêng và kỳ lạ nhất bởi không có hòm công đức và được xây dựng dựa trên địa hình thiên nhiên của
núi rừng, phía trước là cây Da 3 gốc cao khoảng 30m, được hình thành từ ba gốc chụm lại tạo nên
hình dáng rất kỳ lạ và huyền bí!
Núi Tà Cú – Chùa Núi Tà Cú với độ cao 649m, nằm ven QL1A, TT Thuận Nam, cách Phan Thiết
28Km về phía Nam là một thắng cảnh nổi tiếng và là một điểm leo núi dã ngoại rất tuyệt vời của tỉnh
Bình Thuận. Tại đây, có hai ngôi Tam bảo tên là chùa Trên “Linh Sơn Trường Thọ“ và chùa Dưới
“Long Đoàn“. Ở đây có tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn nàm dài 49m. (Tương truyền, Linh Sơn
Trường Thọ là do vua Tự Đức sắc phong cho ngôi chùa vào năm 1880, khi sư trụ trì Trần Hữu Đức
chữa khỏi bệnh cho Hoàng Thái Hậu Từ Dũ...
Hòn Bà – Hải Đăng Kê Gà – Là điểm du lịch hót nhất hiện nay, với cảnh quan thiên nhiên hoang
sơ, đường lên bằng đá hoa cương, hai bên là những hàng cây sứ trắng cổ thụ, chinh phục 184 bậc
tháng xoáy trôn ốc bằng thép sẽ đến nơi đặt chiếc đèn biển hay còn gọi “mắt biển“ giữa đại dương có
bán kính quét sáng tới 22 hải lý – tương đương 40Km, soi sáng, dẫn đường cho tàu thuyền qua laị an
toàn. Do người Phát xây dựng năm 1897.
Quý khách dùng bữa trưa với các món đặc sản địa phương. Sau đó, di chuyển đến khu nghỉ dưỡng
“Resort-3-4-5 sao“, nhận phòng thư giãn bên hồ bơi, bãi biển cát trắng trải dài riêng tư...
Du khách có thể tham quan thắng cảnh du-lich-phan-thiet như:
Đồi Cát Đỏ hay còn gọi là Đồi Cát Vàng – đây là điểm du lịch thu hút du khách đến tham quan
chụp hình và tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như chạy xe đặc chủng “Mô tô địa hình” Trượt cát
với tấm trượt, thưởng thức con dong, dừa ba nhát…
Bàu Trắng – Là điểm thu hút khách “Check in – Selfie – Trải nghiệm” với trò chơi cảm giác mạnh
như chạy xe đặc chủng “Mô tô địa hình”, Xe Jeep, Trượt cát… Điểm nổi bật nơi đây có 2 hồ nước
được gọi là Bàu Ông, Bàu Bà và đồi cát Trinh nữ với màu cát trắng phau, kéo dài uyển chuyển như
những dải lụa được du khách ví cho cái tên rất Chill “Tiểu sa mạc Sahara”.
Lâu Đài Rượu Vang Sealink – tìm hiểu về cách sản xuất ngâm ủ dòng Vang vùng Napa Valley
của Mỹ, thưởng thức một trong 3 loại vang ngon nhất vùng.
Suối Tiên Mũi Né – Là nơi thu hút du khách đến tham quan chiêm ngưỡng, không chỉ có màu
nước kim sa, mà còn chảy len lỏi qua các ngọn thạch nhũ đá voi, đồi cát trùng điệp nhấp nhô giống
như những bức trang thủy mặc. Đặc biệt hơn có những ngọn núi đá voi được bào mòn theo thời gian,
tạo hình dạng thạch nhũ khiến không gian đẹp như chốn bồng lai.
Quý khách dùng bữa tối với các món hải sản tại bờ kè Mũi Né. Sau đó, trở về Khu nghỉ dưỡng nghỉ
ngơi tự do. (bữa tối chưa bao gồm)
(Ngủ đêm tại Phan Thiết)
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NGÀY 2: (…/../2021) TOUR PHAN THIẾT – TP. HCM (200Km: Ăn sáng / Trưa)
Sáng
Trưa
Tối

Quý khách dùng Buffet sáng tại Resort. Thư giãn các dịch vụ tiện ích tại khu nghỉ dưỡng.
Quý khách làm thủ tục trả phòng, xe đưa đoàn đi dùng cơm trưa tại Nhà hàng du-lich-mui-ne. Sau
đó, Khởi hành trở về Sài Gòn, Trên đường, du khách dừng chân mua sắm đặc sản làm quà.
Quý khách về đến điểm hẹn, kết thúc chương trình. Chia tay và hẹn gặp lại Qúy khách lần sau!

Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhưng vẫn đảm bảo tham
quan đầy đủ các địa điểm trong chương trình.
GIÁ TOUR BAO GỒM:
Vận chuyển: Xe du lịch … đời mới phục vụ đưa đón tham quan suốt hành trình.
Lưu trú: Khu nghỉ dưỡng “Resort 3-4-5 Sao”: Tiêu chuẩn 2 Khách / phòng.
Phí Tham Quan theo chương trình: ()
 Lái xe chuyên nghiệp, kinh nghiệm, nhiệt tình, vui vẻ theo đoàn suốt chương trình.
Ăn uống: 1 phần “Mì Quảng Vịt”. (đặc sản địa phương) + 1 Buffet sáng ngày 2 tại Amaryllis-Resort.

Quà Tặng: Khăn lạnh + Nước suối (2 khăn + 2 chai 350ml/ngày).
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM THUẾ GTGT: Các bữa ăn (Tối) và thưởng thức hải sản tươi sống.
 KDL Núi Chứa Chan – Gia Lào – Cáp treo.
 KDL Núi Tà Cú – Xe chung chuyển - Cáp treo.
 Hải Đăng Kê Gà – Cano chung chuyển.
 Suối Tiên - Đồi Cát Đỏ - Bàu Trắng – Xe địa hình – đặc sản dong – nước dừa ba nhát…
 Lâu đài rượu vang RĐ – Sealinks + Thưởng thức rượu vang.
 Các chi phí như: Mua đặc sản + ăn uống của Trẻ em đi cùng + các dịch vụ trong trong các bữa ăn và khách
sạn như; Nước ngọt, Rượu - Bia hoặc đồ uống khác, điện thoại, giặt ủi, các loại bánh – kẹo – Mì tôm và nước
trong mini bar và chi phí cá nhân khác.
 Phí bồi dưỡng dành cho HDV và bác tài … (Tự nguyện)
ĐỐI VỚI TRẺ EM:
 Trẻ em (từ 11 tuổi trở lên): + 100% tiền tour (chỗ ngồi, chế độ ăn, giường ngủ riêng như người lớn)
 Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi): + 60% tiền tour (chỗ ngồi, chế độ ăn, ngủ chung phòng người thân).
 Trẻ em (dưới 5 tuổi) MIỄN PHÍ (Chi phí tự túc, ngủ chung giường cùng người thân)
 Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Từ trẻ thứ 2 trở lên, phụ phí 50% (chỗ ngồi, chế độ ăn, ,
ngủ chung phòng người thân).
ĐĂNG KÝ TOUR - HỦY TOUR VÀ THANH TOÁN:
I.
Đối với khách lẽ ghép đoàn:
 Đăng ký Tour trực tiếp tại VP_Du Lịch Khám Phá Mới: 101 Đường Đào Duy Từ, P. 5, Quận 10.
 Qúy khách thanh toán và nhận Voucher trước 100% với nhân viên giao dịch.
 Qúy khách điền đầy đủ thông tin (Họ tên, Năm sinh, CMND) của những người tham gia tour cho nhân viên
của Du Lịch Khám Phá Mới.
II.
Đặt qua Online hoặc nhà cung cấp bán hàng Online:
o Sau khi quý khách đã thống nhất với bộ phận kinh doanh Du Lịch Khám Phá Mới về dịch vụ Tour.
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o Qúy khách chuyển khoản thanh toán 100% vào số tài khoản tên: NGUYỄN TRƯỜNG LÂN với các số tài
khoản:
- 0071001902661 – Vietcombank – TP. HCM
- 69886688 – ACB – PGD Nguyễn Tri Phương.
- Quý khách hàng muốn xuất Hóa đơn GTGT (chịu phí GTGT là 10%) vui lòng chuyển khoản vào tài
khoản Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Du Lịch Khám Phá Mới
- Số tài khoản: 83446989 – Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB – PGD Nguyễn Tri Phương.
Lưu ý: Khi chuyển khoản quý khách vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản: Tên tour & Code tour.
- Sau khi chuyển khoản: Quý khách vui lòng thông báo cho nhân viên chăm sóc hoặc người đại diện công
ty để được xác nhận. Quý khách nhận xác nhận qua Mail hoặc điện thoại.
- Sau khi nhận được tiền cọc, bộ phận kế toán sẽ liên hệ quý khách để gửi phiếu xác nhận qua mail hoặc
zalo,facebook
III.
Điều kiện hủy tour:
 Hủy tour trước ngày khởi hành 10 ngày, chi phí không hoàn lại là 30% giá tour.
 Hủy tour trước ngày khởi hành từ 08 - 10 ngày, chi phí không hoàn lại là 50% giá tour.
 Hủy tour trước ngày khởi hành từ 7 ngày, chi phí không hoàn lại là 100%.
 Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết.
 Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 8 khách và tối đa là 40 khách / đợt. Trong trường hợp số lượng khách không đủ để
khởi hành, qúy khách sẽ được dời ngày khởi hành vào đợt gần nhất còn chỗ.

Lưu ý: Thông tin cần biết khi tham gia chương trình:
 Quý khách mang theo hành lý gọn nhẹ và tư trang tự bảo quản trong quá trình tham quan.
 Quý khách cần mang theo giày đi bộ, máy chụp hình-quay phim, kính mát, kính bơi, kem chống nắng và các
loại đồ dùng cá nhân thuốc men theo chỉ định khác…
 Trước khi đăng ký tour-du-lich-phan-thiet xin vui lòng đọc kỹ chương trình, điều khoản, giá tour bao gồm
cũng như không bao gồm trong chương trình. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour
mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho mình.
 Giấy CMND / Giấy QCD / Hộ chiếu (Passport) của Quý khách phải có chữ ký, còn thời hạn sử dụng trên 6
tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trẻ em dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh, nếu đi kèm người thân, phải có giấy
Ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. (bản chính).
 Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán tiền phụ thu. Hai người lớn được ngủ kèm 1 trẻ em.
 Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng do
thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do xe lửa, tàu thủy, xe điện bị trì hoãn hay
bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền
tour cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí dịch vụ ăn ở… và không chịu
trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác.
 Mọi thắc mắc về chương trình tour và hướng dẫn: xin vui lòng phản hồi dịch vụ thông qua Mail:
info@newdiscovery.vn hoặc số điện thoại CSKH: 0919.515.059 – 0913 805 227
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