
TOUR DU LỊCH MŨI NÉ BẰNG TÀU HỎA
Thời gian: 3 ngày 2 đêm / Phương tiện: ô tô/ tàu hỏa / Khởi hành: thứ 6 hàng tuần

Điểm nổi bật:

✔ Vui chơi tại Khu du lịch Núi Tà Cú

✔ Khám phá quần thể di tích chùa tháp, hang động và tượng Phật

✔ Ghé ngang qua Bàu Trắng và chơi trò trượt cát độc đáo, du ngoạn bằng thuyền thơ
mộng.

✔ Lên đỉnh Hải đăng Kê Gà để nhìn ngắm trọn vẹn toàn cảnh của Mũi Né xinh đẹp.

✔ Tìm hiểu về Bảo tàng nước mắm Làng Chài xưa.
NGÀY 1: TPHCM- KHU DU LỊCH TÀ CÚ - MŨI NÉ - BÀU TRẮNG
(ĂN TRƯA/ TỐI)

Sáng: HDV đón Khách tại ga Sài Gòn. Sau khi tập trung đầy đủ, đoàn xuất phát đi Phan Thiết.
Tour du lịch Mũi Né bằng tàu hỏa bắt đầu:

Quý khách dùng điểm tâm sáng ở trên tàu (chi phí tự túc).

● Khi tàu di chuyển qua các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Thuận,… du khách sẽ được
nhìn ngắm cảnh sắc núi non hùng vĩ, độc đáo. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.



● Tàu dừng tại ga Phan Thiết. Xe chở khách đến Khu du lịch Núi Tà Cú. Tiếp theo,
khách đi cáp treo để đến được đỉnh núi ở đô cao lên đến hơn 500m. (tự túc chi phí cáp
treo)

● Du khách được tự do tham quan và khám phá quần thể di tích chùa tháp, hang động và
tượng Phật. Nổi tiếng nhất ở đây phải kế đến “Song Lâm Thị tịch” – tượng Phật Thích
Ca nhập niết bàn và bộ tượng Tam Thế Phật. Cả hai đều được công nhận là Di tích lịch sử
– Văn hoá Quốc gia.

Trưa: Đoàn khách được phục vụ bữa trưa tại nhà hàng dưới chân núi. Sau đó trở về resort để
nhận phòng và nghỉ ngơi. dùng cơm tại nhà hàng dưới chân núi, sau đó đoàn khởi hành về resort
nhận phòng nghỉ ngơi.

Chiều: Xe chở khách đi tham quan trong tour Phan Thiết tại nhiều địa điểm độc đáo:

● Bàu Trắng: nơi này được nhiều du khách trong và ngoài nước xem như sa mạc Sahara
thứ 2. Quý khách sẽ bất ngờ trước vẻ đẹp của Bàu Trắng, lộng lẫy và kiêu sa như một bức
tranh thủy mặc. Hồ sen nằm giữa những triền cát rộng lớn trông vô cùng nổi bật. Với góc
nhìn từ phía trên, mặt hồ xanh ngát hòa sắc cùng những cánh sen hồng càng làm tôn lên
vẻ lãng đãng và thơ mộng ở nơi đây.

● Du khách có thể đăng ký tham gia trò trượt cát đầy thú vị, cùng nhau băng qua các đỉnh
đồi một cách ngoạn mục.

● Còn gì tuyệt hơn khi du ngoạn bằng thuyền trên mặt hồ và ngắm nhìn những đóa sen nở
rộ giữa không gian thanh bình, tĩnh lặng.

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng với nhiều món ăn ngon. Sau đó quay trở về khách sạn
nghỉ ngơi hoặc có thể đăng ký xem chương trình Fishermen Show. (chi phí tự túc)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT: THAM DỰ FISHERMEN SHOW

● Fishermen Show – Huyền Thoại Làng Chài.
● Show vũ kịch đương đại trên sân khấu nhạc nước.
● Thời lượng: 1 tiếng, bao gồm phần giải trí và 6 chương múa của 25 diễn viên.

NGÀY 2: HÀM THUẬN NAM - MŨI KÊ GÀ - TẮM BIỂN       (ĂN SÁNG / TRƯA)

Sáng: Đoàn khách dùng điểm tâm sáng tại khu nghỉ dưỡng. Tiếp tục tour du lịch Mũi Né bằng
tàu hỏa ngày thứ hai:

https://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-du-lich/du-lich-phan-thiet.html


● Địa điểm kế tiếp trong chuyến hành trình là Hải đăng Kê Gà có tuổi đời hơn 120 năm.
Quý khách sẽ lần lượt đi qua 183 bậc thang bên trong đó để thưởng thức vẻ đẹp đơn sơ
và yên bình của cảnh vật nơi đây. Thấp thoáng đâu đó là bãi biển, thuyền bè, những con
đường mòn uốn lượn tạo nên một khung cảnh nên thơ, hữu tình.

Đến được đỉnh tháp, du khách sẽ chiêm ngưỡng được phong cảnh bao la bát ngát của Mũi
Né. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm cho tâm trạng như được dịu đi, êm ái và nhẹ nhõm
hơn.

● Đoàn lại tiếp tục di chuyển đến Dinh Thầy Thím. Tại đây, quý khách được tham quan và
thắp hương để cầu phúc đức cho gia đình và người thân.

Trưa: Quý khách được thưởng thức các món ngon tại nhà hàng địa phương rồi trở lại resort để
nghỉ trưa.

Chiều: Du khách có thể tự do tắm biển hoặc nghỉ ngơi tại resort.

Tối: Quý Khách tự túc thưởng thức Hải Sản tại Mũi Né.

NGÀY 3: MŨI NÉ - PHAN THIẾT - BẢO TÀNG NƯỚC MẮM LÀNG CHÀI XƯA
- TPHCM (ĂN SÁNG / TRƯA)

Sáng: Du khách dùng bữa sáng ở nhà hàng rồi hoàn tất thủ tục trả phòng. Chuyến đi tour du
lịch Mũi Né bằng tàu hỏa 3 ngày 2 đêm đã gần đến chặng cuối của hành trình:

● Quý khách được tự tắm biển, bơi lội thỏa thích trong làn nước biển trong xanh.
● Nơi tham quan cuối cùng là Bảo tàng nước mắm Làng Chài Xưa có một không hai trên

khắp mảnh đất hình chữ S. Ở đây vẫn giữ được không gian làng chài Phan Thiết xưa từ
hơn 300 năm trước. Quý khách được nghe HDV giới thiệu và dẫn đi tìm hiểu 14 không
gian tương tác từ thời Champa còn tồn tại đến nay. Biết được ai là người khai sáng ra
ngành nước mắm.

● Du ngoạn tại làng chài lưới và khu phố Phan Thiết xưa.
● Check-in cùng Đại Dương 3D. Quý khách tự chi trả cho hoạt động này.

Trưa: Đoàn di chuyển đến nhà hàng địa phương để dùng bữa trưa.

Chiều: Xe đưa du khách đến ga Phan Thiết để di chuyển về ga Sài Gòn để kết thúc Tour du lịch
Mũi Né bằng tàu hỏa. Hướng dẫn viên chào Quý khách và hẹn gặp lại ở những tour du lịch giá
rẻ tiếp theo.

https://www.vietnambooking.com/du-lich
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KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ VÀ Ý NGHĨA !

LƯU Ý:

● Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn
đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình.

Giá tour bao gồm:
● Vận chuyển:

Vé Tàu  SÀI GÒN – PHAN THIẾT  ( Vé tàu ghế ngồi mềm điều hoà khứ hồi)
Xe đời mới máy lạnh, đón khách theo chương trình tuỳ vào số lượng khách để HD sắp xe
( Trường hợp không đủ số lượng 20 khách tour sẽ được dời sang lịch kế tiếp)

● Lưu trú:
Resort 3 sao 2-3 khách /phòng
Phòng đơn phụ thu 400.000 đ/Khách, Trường hợp trong đợt khởi hành có khách lẻ ghép,
Hải Đăng sẽ ghép cho khách và không phải đóng phụ thu.
Lưu ý: Áp dụng tối thiểu 20 khách cho mỗi đợt khởi hành.

● Ăn uống:
2 Điểm tâm: 1 điểm tâm tại Resort
4 Ăn chính: 90.000đ/suất/Khách *2 buổi

● Vé tham quan: Vé vào cổng Bàu Trắng, TàKu, Kê Gà
● Bảo hiểm: 50.000.000 đ/Người/trường hợp, (Không được hưởng Bảo hiểm du lịch cho

các trường hợp hợp sau: trên 80 tuổi, tiền sử các bệnh như: tim mạch, đột quỵ, …)
● Hướng dẫn viên: 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến
● Nước suối, khăn lạnh, nón:

Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách
Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách
Nón du lịch: 1 nón /khách

Không bao gồm:

● Chi phí cá nhân:

Giặt ủi, điện thoại,ăn uống ngoài chương trình ….

Cáp treo Tà  Kú, Cano qua Kê Gà…

● Điểm tham quan: Chi phí cá nhân: ván trượt, xe địa hình ở Bàu Trắng,,Fishermen,...
● Thuế VAT: Quý khách muốn xuất hóa đơn VAT cộng thêm 10%



Trẻ em:
● Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, ngủ chung giường với bố

mẹ, không chiếm chỗ trên xe). Mỗi gia đình kèm 01 bé miễn phí, nếu nhiều hơn phải phụ
thu thêm theo quy định). Tùy vào từng điểm tham quan đối với những trẻ miễn phí tour
nếu điểm tham quan đó tính phí thì cha mẹ tự lo cho bé.

● Trẻ em từ 5-10 tuổi tính giá tour theo phần trăm quy định (ăn suất riêng, chỗ ngồi riêng
trên xe nhưng phải ngủ chung giường với bố mẹ).

● Trẻ em từ 11 tuổi trở lên tính như người lớn.
● Giá trẻ em chỉ áp dụng khi số lượng trẻ em không chiếm đến 10% số lượng cả đoàn

khách.
Quý khách cần lưu ý:

● Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo giờ hẹn quy định.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi quý khách đến trễ.

● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport).
● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của

mình.
● Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại.
● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện

từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương
trình.

● Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, nếu số lượng đoàn không đủ để khởi hành,công ty có
trách nhiệm thông báo cho khách và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc hoàn trả
toàn bộ số tiền đã đặt cọc tour.

● Đối với sự thay đổi lịch trình, giờ bay do lỗi của hãng hàng không, tàu hoả, tàu thuỷ,
Vietnam Booking sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh nào do lỗi trên như: phát
sinh bữa ăn, nhà hàng,khách sạn, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên,...

● Nếu quý khách hủy tour do bị từ chối làm thủ tục tại sân bay do nhân thân / giấy tờ tùy
thân, Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự việc trên. Các chi phí cho chương
trình sẽ không được chúng tôi hoàn lại trong trường hợp này.

● Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, lũ lụt, dịch
bệnh… Tuỳ theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, Vietnam
Booking sẽ chủ động thông báo cho khách hàng sự thay đổi như sau: hủy hoặc thay thế
bằng một chương trình mới với chi phí tương đương chương trình tham quan trước đó.
Trong trường hợp chương trình mới có phát sinh thì Khách hàng sẽ thanh toán khoản phát



sinh này. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm
giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.

Quy định hủy tour:

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking:
Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho
khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong
vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền
mặt hoặc chuyển khoản.
Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng:
Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công
ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện
thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền
đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour.

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính
phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng.

● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy
định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến.

Phí hủy được quy định như sau:

● Hủy tour sau khi đăng ký: 30% giá tour.
● Trước ngày đi 20 ngày: 50% giá tour.
● Trước ngày đi 10-19 ngày: 5% giá tour.
● Trước ngày đi 0-10 Ngày: 100% giá tour.
● Ngày lễ, Tết không đổi, không hủy.

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn
và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật.
Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn
và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ.
(*) Trách nhiệm của khách hàng:

✔ Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp,
tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn



tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... Khi cần thiết Quý khách phải viết cam
kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour.

✔ Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các
nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về
tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, giấy tờ tùy thân và các tài sản riêng của khách hàng
trong chuyến đi.


