Thời gian : 2 ngày 1 đêm, xe máy lạnh – Khởi hành thứ 7 hàng tuần
Phan Thiết cách Tp.HCM hơn 200km về hướng Đông Bắc, nơi tập trung nhiều danh
lam thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như càc 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. Không
chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, du lịch 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.
Ngoài những phong cảnh tuyệt đẹp và làn nước mát trong xanh, du khách có thể
thưởng thức : tôm, cua, ghẹ, các loại nghêu ốc,mực tươi và thậm chí cả những chú dông
nướng thơm phức…
Thắng cảnh : tháp Poshanư, Lầu Ông Hoàng, Đồi Cát, Tà Ku
Nghề truyền thống : Sản xuất nước mắm, đánh bắt hải sản
Đặc sản : bánh canh chả cá, bánh căn, ….
NGÀY 1: TP.HCM – PHAN THIẾT - TÀ KU – HÒN RƠM
Sáng:

Xe và hƣớng dẫn viên Du Lịch 5N đón khách tại điểm hẹn, khởi
hành đi Bình Thuận - tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ Việt
Nam, có đƣờng bờ biển dài 192 km kéo dài từ mũi Đá Chẹt
giáp Cà Ná thuộc Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu thuộc
địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bình Thuận ngoài những địa
điểm du lịch nổi tiếng nhƣ: Mũi Né, Phan Thiết, Hòn Rơm…
còn có các địa điểm du lịch hoang sơ, hấp dẫn khác nhƣ: Bãi
Rạng, Cà Ná, Bàu Trắng, Phú Quý…. Xe đƣa du khách dùng
điểm tâm tại ngã ba Dầu Giây, tiếp tục lộ trình ghé tham quan
núi Tà Kú: Du khách có thể leo núi ngắm cảnh thiên nhiên dọc
đƣờng đi hay đi cáp treo tham quan Chùa Linh Sơn Trường
Thọ với tượng phật nằm dài 49m – đạt kỷ lục Châu Á “Tƣợng
Phật dài nhất nằm trên đỉnh núi”, du khách còn đƣợc thƣởng thức
dòng nƣớc mát lạnh trên đỉnh núi cao 649m. Tiếp tục lộ trình đến
Phan Thiết, dùng cơm trƣa.

( Ăn sáng, trưa, chiều)

Chiều:

Xe đƣa du khách vào Hòn Rơm ngoạn cảnh quần thể tháp
Poshanư huyền bí – nhóm tháp thờ vị thần Shiva và công chúa
Poshanư với những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang
trí của ngƣời Chăm xƣa tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí, Lầu Ông
Hoàng – nơi hẹn hò của thi sĩ bạc mệnh Hàn Mạc Tử và Mộng
Cầm, rặng dừa Hàm Tiến, làng chài Mũi Né. Du khách tham quan
suối Hồng, leo Đồi Cát trải nghiệm cảm giác bay cùng đồi cát với
các trò chơi trƣợt cát, lái mô tô...

tắm biển Hòn Rơm và ngắm

hoàng hôn tuyệt đẹp. Về nhà hàng dùng cơm chiều, nhận phòng nghỉ
ngơi.
Tối:

Du khách dạo phố đêm hay sinh hoạt tự do, thƣởng thức các mon ăn đặc sản: hải sản nƣớng
tôm, ốc, ghẹ, bánh canh chả cá, bánh xèo, bánh căn, mì quảng vịt, lẫu cá, răng mực nƣớng,
bánh tráng mắm ruốc...

NGÀY 2 :
Sáng:

PHAN THIẾT – TP.HCM

( Ăn sáng, trưa)

Du khách dùng điểm tâm Buffet. Du khách tắm biển hay
sinh hoạt tự do. Xe đƣa du khách tham quan liền với tuổi trẻ
của Bác Hồ vào khoảng thời gian dạy học tại đây. Về nhà
hàng dùng cơm trƣa, trả phòng khách sạn.

Chiều:

Khởi hành về TP.HCM. Xe đƣa du khách mua sắm quà lƣu
niệm tại chợ Phan Thiết, ngoài sản phẩm thủ công du
khách có thể mua các món ăn đậm chất Phan Thiết làm quà nhƣ hải sản tƣơi sống: Ghẹ, mực
một nắng, Ốc, chả cá chiên.... Về đến TP.HCM, xe và hƣớng dẫn viên du lịch đƣa khách về
lại điểm hẹn. Kết thúc tour. Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.

GIÁ TOUR:

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/KHÁCH

KHÁCH SẠN

Phòng 2 -> 4 khách

Phụ thu P.01 khách

3 SAO

1.498.000

400.000

RS 3 SAO

1.798.000

700.000

RS 4 SAO

2.198.000

950.000

Nước Ngoài

100.000

 BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh .
 Khách Sạn:
-

3 SAO : ĐỒI DƢƠNG, 101 STAR, THẢO HÀ.

-

RESORT3 SAO : LIIILE PARIS, TIẾN ĐẠT, HẢI ÂU…

-

RESORT 4 SAO : PANDANUS,LIFE RESORT,PHÚ HẢI,SAO BIỂN…

 Ăn uống : 01 bữa sáng set menu +01 BỮA SÁNG BUFFET+ 03 bữa chính.
-

Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn + 01 món xào + 01 món canh + 01 rau trộn + trái cây +
cơm trắng + trà đá.



-

Dịch vụ khác: Hƣớng dẫn viên du lịch sẽ hƣớng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

-

Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh.+ Dù, ghế, tắm nƣớc ngọt 1 lần tại Hòn Rơm

-

Bảo hiểm du lịch với phí bồi thƣờng tối đa: 10.000.000 đồng/trƣờng hợp.

-

Quà Tặng: Mỗi khách đƣợc tặng nón du lịch, khăn lạnh, nƣớc suối chai.

KHÔNG BAO GỒM :
Ăn uống ngoài chƣơng trình,giặt ủi và chi phí cá nhân, cáp treo Tà Kú , tắm khoáng



LƯU Ý :
-

Chƣơng trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn, HDV sẽ hẹn với Quý
khách để cùng thống nhất với đoàn.

-

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống là Ba, mẹ tự lo.. Trẻ thứ 02 phải mua 50% vé tour : Bé ngồi xe,
ăn và ngủ ghép với bố mẹ. Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 50% giá vé tour. Bé có xuất ăn
và ngồi, cũng nhƣ tham quan theo chƣơng trình. Bé không có xuất ngủ và ngủ chung với
bố mẹ. Bé thứ 02 phải mua 100% vé tour. Bé từ 11 tuổi trở lên là 100% giá.

-

Khi đi Quý khách nhớ đem theo CMND, Passport, khai sinh trẻ em, kể cả visa rời

-

Trẻ em dƣới 14 tuổi phải có cha mẹ đi kèm, nếu không thì phải có giấy xác nhận có đóng dấu
của địa phƣơng nơi cƣ trú đi kèm ngƣời thân

-

Khách lớn tuổi ( từ 70 tuổi trở lên), khách khuyết tật, khi tham gia tour phải có ngƣời thân đi
kèm và phải cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ khi tham gia tour

-

Du khách đem theo hành lý gọn nhẹ và phải tự bảo quản hành lý, tƣ trang, tiền bạc trong suốt
thời gian của chuyến du lịch

-

Trƣờng hợp huỷ tour do sự cố khách quan nhƣ thiên tai, đình công, bão lũ, dịch bệnh, tàu thuỷ,
xe lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, công ty du lịch 5N sẽ không chiụ trách nhiệm bồi thƣờng
thêm bất kỳ chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chƣa đƣợc sử dụng

-

Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hay huỷ tour không báo trước thì mất 100%

