
 

KHÁM PHÁ MỚI – Trải nghiệm mới 

 

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

Giá tour từ: 1.990.000 vnđ / khách / Holidays Family & Tour 
TƯ VẤN: 0283 868 8825 – 0919 623 535 – 0919 515 059 - 0913 805 227 

 

NGÀY 1: (…/2020) DU LỊCH MŨI NÉ – BÌNH THUẬN (200Km + Bữa ăn)  
Buổi 
Sáng 

Xe và bác tài Cty Du Lịch Khám Phá Mới đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Du lịch 
Mũi Né theo cung đường cao tốc Sài Gòn – Dầu Dây. 

12h00 Quý khách dùng cơm trưa tại Nhà hàng tour mũi né với thực đơn hải sản. (chi phí tự túc) 
13h00 Quý khách đến Resort nhận phòng thư giãn bên hồ bơi, bãi biển tự do. 
14h30 Đoàn tham quan 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 tour mũi né. 
16h00 Xe đưa đoàn đi tham quan tour mũi né_Đồi cát vàng – là một kiệt tác của thiên nhiên ban tặng, 

hòa mình vào gió cát, tham gia lướt-máng-trượt, thưởng thức Dừa-ba-nhát. 
17h30 Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng tour-mũi-né với các món đặc sản địa phương. 
19h30  Quý khách tự do tham quan TP. Phan Thiết-Bình Thuận... 

 
 NGÀY 2: (….2020) TOUR MŨI NÉ – TP. HCM  (Ăn Sáng + Trưa) 
07h00 Quý khách dùng Buffet sáng tại Resort. Thư giãn các dịch vụ tiện ích tại Resort… 
11h30 Quý khách làm thủ tục trả phòng, đi dùng cơm trưa tại Nhà hàng du lịch mũi né. Sau đó, Khởi 

hành trở về Sài Gòn, trên đường, đoàn dừng chân mua sắm đặc sản tour phan thiết làm quà... 
17h00 Quý khách về đến TP.HCM, kết thúc chương trình Tour Mũi Né–Bãi Rạng-Bãi Ông Địa-Đồi 

Cát Hồng-Đồi Cát Trắng Bầu Sen-Hàm Tiến-Hàm Thuận Nam-Hải Đăng Kê Gà-Phan 
Thiết-Bình Thuận. Chia tay và hẹn gặp lại Qúy khách lần sau! 

Lưu ý: Quý khách đươc tùy chọn 1 trong 3 khu nghỉ dưỡng sau đây:  



 

KHÁM PHÁ MỚI – Trải nghiệm mới 

1. http://muinebayresort.com/ 

2. https://www.amaryllisresort.com/  

3. http://lotusmuineresort.com/ 

Chương trình áp dụng từ 4 khách trở lên. 

02 khách / phòng / tiêu chuẩn (Double / Twins) 

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, máy lạnh, ghế bật mềm, đưa đón tham quan suốt hành trình,  
Lưu trú: Amaryllis / Lotus / Mũi Né Bay-Resort_4_Sao – đảng cấp quốc tế: Tiêu chuẩn 2 
Khách/phòng: Phòng ngủ hiện đại, có hồ bơi được xử lý theo cộng nghệ mới, bãi biển riêng, sân vườn 
rộng rãi.  
Phí Tham Quan theo chương trình: (Lâu đài rượu vang RĐ – Sealinks + Thưởng thức rượu vang) 
 Lái xe chuyên nghiệp, kinh nghiệm, nhiệt tình, vui vẻ theo đoàn suốt chương trình. 
Ăn uống: 1 Buffet tại Resort + 1 bữa cơm chính tại resort (Trưa / Tối) 
Quà Tặng: Khăn lạnh + Nước suối (2 khăn + 2 chai 350ml/ngày). 
ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: (đón quý khách tận tư gia) 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 
 Các bữa ăn và thưởng thức hải sản tại Mũi Né, 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… 

 Tips cho HDV và Lái xe… (Tự nguyện) 
ĐỐI VỚI TRẺ EM: (miễn phí) Trẻ em nhỏ dưới 6 tuổi:,  
 


