
 

 

 

Chương trình du lịch 

HẢI PHÒNG/HÀ NỘI – SÀI GÒN – PHAN THIẾT – 

MŨI NÉ 
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Máy bay + Ô tô 

 

Khởi hành từ Hà Nội: 

Khởi hành Hàng không Hành trình Chiều đi Chiều về 

5,12,19/5 Vietjet air HAN – SGN - HAN VJ129 (8h10- 10h10) VJ158( 18h30-20h35) 

13/5(thứ 5 về 

chủ nhật) 
Bamboo airways HAN – SGN - HAN QH203 (7h50– 10h00) QH246 (18h00 -20h10) 

27/5(thứ 5 về 

chủ nhật) 
Bamboo airways HAN – SGN - HAN QH203 (7h50– 10h00) QH246 (18h00 -20h10) 

3,10,17,24/6( 

thứ 5 về CN) 
Bamboo airways HAN – SGN - HAN QH203 (7h50– 10h00) QH246 (18h00 -20h10) 

1,8,15,22/7( 

thứ 5 về CN) 
Bamboo airways HAN – SGN - HAN QH203 (7h50– 10h00) QH246 (18h00 -20h10) 

 

Khởi hành từ Hải Phòng: 

Khởi hành Hàng không Hành trình Chiều đi Chiều về 

5,12,19/5 

3,10,17,24/6 

1,8,15,22/7 

Vietjet Air HPH – SGN - HPH VJ273(8h10 -10h10) VJ288 (18h50 -20h50) 

 

Điểm nổi bật:  

✔ Tham quan các danh thắng nổi tiếng của Phan Thiết: tháp Chàm Poshanư, trường cổ 

Dục Thanh, viện bảo tàng Hồ Chí Minh...  

✔ Khám phá Mũi Né: Đồi Cát Bay, Suối Tiên, Bàu Trắng...  

✔ Vui chơi trong Khu du lịch Núi Tà Cú: Chùa Hạ, Tam Thế Phật.  

✔ Khám phá Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành tại TP. HCM. 



 

 

 

NGÀY 1: HÀ NỘI/ HẢI PHÒNG – SÀI GÒN – TÀ CÚ – MŨI NÉ (ĂN TRƯA/ TỐI) 

04h50: Quý khách tập trung tại điểm hẹn Sân bay Cát Bi, Hải Phòng (Tại Hà Nội: Rạp Xiếc 

Trung Ương), làm thủ tục đón chuyến bay đi Sài Gòn.  

Sau 2h bay, máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, xe và HDV tại Tp Hồ Chí Minh đón 

đoàn khởi hành đi du lịch Phan Thiết, thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên tại vùng duyên hải Nam 

Trung Bộ.  

Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Sau khi dùng bữa đoàn khởi hành đến tham quan Núi Tà Cú bằng hệ thống cáp treo hiện 

đại, với chiều dài lịch sử cùa chùa đã tạo nên một trong những điểm tham quan tính ngưỡng nổi 

tiếng tại Bình Thuận..  

 Chùa Hạ: Ngôi chùa mang đến nhiều điều phúc lành cho người dân trong vùng, đoàn 

cùng thắp hương cầu nguyện cho gia đình được hạnh phúc sum vầy. 

 Quý khách sẽ được ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời bãi biển Hàm Thuận Nam và hàng 

Thanh Long xanh tươi. 

 Khu quần thể Tam Thế Phật: Với  kỷ lục chiều dài 49m và là tượng Phật được đặt trên 

đỉnh núi với độ cao hơn 600m so với mặt nước biển.  

 Tượng Phật Nhập Niết Bàn: Xứng danh pho tượng đẹp nhất Đông Nam Á đang nằm 

nghiêng mình nhìn về vùng đồng bằng rộng lớn (Chi phí cáp treo tự túc). 

16h00: Kết thúc chương trình đoàn khởi hành tiếp về Mũi Né.   

Tối: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau đó tự do khám phá Mũi né. 

NGÀY 2: THAM QUAN ĐỒI CÁT – BÙN KHOÁNG    (ĂN SÁNG/ TRƯA) 

Sáng: Quý khách dậy sớm ngắm bình minh trên biển, dùng điểm tâm sáng. Đoàn tự do tắm biển. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Xe đưa quý khách đi tham quan: 



 

 

 Đồi Cát Bay: Nơi được mệnh danh là hoang mạc Sahara với màu cát đủ màu sắc do mỏ 

sắt cũ kiến tạo, quý khách thưởng thức Dừa Ba Nhát đặc sản địa phương. 

 Làng chài: Đoàn ngắm cảnh nhộn nhịp tấp nập khi ghe, thuyền đánh bắt cá cập bờ. 

 Tham gia các trò chơi có tại đây như trượt cát, đi xe mô tô (Chi phí tự túc). 

 Trung Tâm Bùn Khoáng Mũi Né: Với lớp bùn được khai thác từ tự nhiên với nhiều 

chất dinh dưỡng, dùng để dưỡng da rất tốt cùng với làn nước khoáng nóng sẽ tạo nên cảm 

giác vô cùng thoải mái và thích thú (Chi phí tự túc: 195.000 – 800.000đ/khách). 

Tối: Đoàn tự túc thưởng thức bữa tối tại Mũi Né (Chi phí tự túc). 

Quý khách nghỉ ngơi, tự do dạo biển Mũi Né về đêm hoặc tham gia các hoạt động ngoài chương 

trình thưởng thức Fishermen Show nhạc kịch nước Huyền Thoại Làng Chài – show giải trí đặc 

sắc và đậm nét văn hóa làng chài của Phan Thiết (Chi phí tự túc). 

Thông tin về FISHERMEN SHOW: 

Đây là show kịch múa được dàn dựng công phu trên sân khấu nhạc nước đầu tiên và duy nhất tại 

Việt Nam, áp dụng công nghệ 2D và 3D mới nhất hiện nay. Với thời lượng 1 tiếng cùng kịch bản 

được dày công biên soạn, sáng tác theo trường phái giả tưởng, dựa theo những truyền thuyết dân 

gian và huyền thoại về làng chài và biển cả, show trình diễn hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc đến 

khán giả với các cao trào và tình tiết của câu chuyện cùng những hiệu ứng đặc biệt từ sân khấu 

nhạc nước đầy mãn nhãn. 

 Suất diễn: 20h00 hàng đêm thứ Tư đến Chủ Nhật hàng tuần. Trước đó lúc 19h00 tối sẽ 

có chương trình WaterShow 30 phút nhạc nước; lúc 19h30: tham quan sân khấu Làng 

Chài, chụp ảnh nghệ thuật đường phố, chụp ảnh với nhân tượng dân chài và làng chài về 

đêm. 

 Thời lượng: 1 giờ, bao gồm phần giải trí và 6 chương múa của 25 diễn viên trên sân 

khấu nhạc nước. 

 Địa chỉ: Sân khấu nhạc nước Làng Chài (gần Sealinks city, đối diện cây xăng 

Petrolimex). 

Quý khách nghỉ đêm tại Mũi Né. 

NGÀY 3: MŨI NÉ – SUỐI TIÊN – BÀU TRẮNG – CITY TOUR (ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI) 

Sáng: Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn, sau đó làm thủ tục trả phòng. 



 

 

Đoàn đi tham quan:  

 Suối Tiên: Điểm đến độc đáo của Mũi Né nơi sở hữu các gam màu trắng – đỏ – cam với 

dòng nước màu đỏ cam đẹp mắt.  

 Khu Du Lịch Bàu Trắng: Đoàn tham quan và chụp ảnh kỉ niệm tại Con đường xuyên 

biển Cát đẹp nhất Việt Nam, ngoạn cảnh tiểu sa mạc Sahara. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại Mũi Né. 

Chiều: Xe đưa đoàn đến tham quan:  

 Tháp Chàm Poshanư: Cụm di tích tháp Chăm còn sót lại gần như nguyên vẹn, ghi dấu 

một thời kỳ phát triển thịnh vượng của vương quốc Chăm Pa.  

 Trường Dục Thanh: Không chỉ là nơi Bác Hồ từng dạy học mà trường còn là cái nôi 

của tinh thần hiếu học và tình yêu dành cho quê hương đất nước.  

 Viện Bảo Tàng Hồ Chí Minh: Đây là trung tâm nghiên cứu, tuyên truyền về Người ở 

miền cực Nam Trung bộ và là trung tâm sinh hoạt chính trị, văn hoá của cư dân địa 

phương.  

18h00: Đoàn ăn cơm tối tại nhà hàng sau đó nghỉ đêm tại Mũi Né. 

NGÀY 4: MŨI NÉ – SÀI GÒN – HÀ NỘI / HẢI PHÒNG   (ĂN SÁNG/ TRƯA) 

Sáng: Đoàn dùng bữa điểm tâm sáng sau đó tự do tắm biển, dạo biển buổi sáng. 

09h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng. Xe khởi hành về Sài Gòn. 

Trưa: Đoàn dừng chân ăn trưa và nghỉ ngơi trên đường đi. 

14h00: Đến Sài Gòn, tham quan, chụp ảnh kỉ niệm tại:  

 Dinh Độc Lập: Được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia, thể hiện rõ nét phong 

cách kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam trong thập niên 60.  

 Chợ Bến Thành: Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của du lịch Sài Gòn, không 

chỉ là nơi buôn bán bình thường mà nó còn là chứng nhân cho biết bao thăng trầm trong 

lịch sử.  



 

 

15h30: Xe đưa đoàn ra sân bay Tân Sơn Nhất, HDV làm thủ tục cho đoàn đáp máy bay về Hà 

Nội/ Hải Phòng 

 Tại Hà Nội, HDV và xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu. 

 Tại Hải Phòng Kết thúc chương trình Tour Hải Phòng Mũi Né 4 ngày 3 đêm tại Sân Bay 

Cát Bi. 

HDV gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách trong những Tour du lịch giá rẻ hấp dẫn 

tiếp theo! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA! 

● 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. 

● Quy định của khách sạn: Giờ nhận phòng 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 

● (Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có 

phòng trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong 

thời gian chờ đợi). 

Giá tour bao gồm: 

● Vận chuyển:  

o Ôtô điều hòa vận chuyển theo hành trình 

o Vé máy bay khứ hồi hãng hàng không Vietjet air /Bamboo Airways (7kg hành lý 

xách tay). 

● Khách sạn: Phòng nghỉ khách sạn/resort 3*, tiêu chuẩn 02 khách/ phòng, nếu lẻ nam lẻ 

nữ ngủ ghép 3 khách/ phòng, trẻ em ngủ ghép cùng cha mẹ (vị trí: mặt biển). 

Tại Phan Thiết: Sun and Sands Resort hoặc tương đương 

● Ăn uống: 

o 06 bữa chính mức 130.000 đồng/ người/ bữa. 

o 03 bữa sáng Buffet tại khách sạn. 

● Vé tham quan các điểm có trong chương trình: Cần Thơ, Côn Đảo. 

● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên suốt tuyến du lịch. 

● Quà tặng: Nước uống phục vụ trên xe, nón. 



 

 

● Bảo hiểm du lịch tối đa 100.000.000 đ/ vụ. 

Không bao gồm: 

● Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch 

sẽ phụ thu thêm 10% trên giá tour. 

● Chi phí phòng đơn (nếu có). 

● Phụ thu đối với người Nước ngoài - Việt Kiều và các phí phụ thu khác (nếu có). 

● Xe đón tiễn Quý khách từ trong thành phố Hải Phòng đến sân bay Cát Bi. 

● Vé cáp treo Tà Cú (250.000đ), Vé Fisherman show (200.000đ), Vé tắm bùn khoáng. 

● Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác. 

● Tiền tip cho lái xe và hướng dẫn viên (nếu có): 

o Thông thường đối với du khách Việt Nam: 100.000đ/khách. 

o Tip quy định với khách nước ngoài: tối thiểu 5$/ngày. 

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

● Trẻ em dưới 02 tuổi: Giá tour chỉ bao gồm chỗ ngồi trên máy bay theo quy định của hàng 

không, bảo hiểm, nước uống. 

● Trẻ em từ 02 đến dưới 05 tuổi: Giá tour chỉ bao gồm vé máy bay, bảo hiểm, nước uống. 

Các chi phí ăn uống, vé thắng cảnh nếu phát sinh, cha mẹ sẽ tự lo cho bé. 

● Trẻ em từ đủ 05 đến dưới 11 tuổi: Tiêu chuẩn ăn ½ suất, ngồi 1 ghế ô tô, ngủ ghép chung 

với bố mẹ. 

● Trẻ em từ 11 tuổi trở lên tính như người lớn. 

Quý khách cần lưu ý: 

● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport). 

● Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao hoặc thẻ căn cước. 

● Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu 

● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các 

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ. 

● 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. 



 

 

● Trường hợp ngày khởi hành có từ 6 khách trở xuống, lái xe có thể kiêm hướng dẫn viên. 

Đây là những lái xe có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tuyến điểm và văn hóa địa phương. 

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: 

● Nếu quý khách hủy tour sau khi đăng ký và trước 30 ngày khởi hành: mất phí cọc tour 

● Nếu quý khách hủy tour từ 20-30 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% giá trị tour. 

● Nếu quý khách hủy tour từ 15-20 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% giá trị tour. 

● Nếu quý khách hủy tour trong vòng 15 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% giá trị 

tour. 

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 15 ngày trước ngày khởi 

hành. 

● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 

Lưu ý : Tùy theo điều kiện nào đến trước chúng tôi sẽ áp dụng điều kiện đó. 

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. 

Điều kiện quy định vé máy bay: 



 

 

● Vietjet Air/ Bamboo Airways: Không hoàn hủy, đổi tên, đổi hành trình, tách chặng trong 

bất cứ trường hợp nào  

● Giờ bay có thể thay đổi theo giờ bay của hãng hàng không. 

● Khi đi máy bay Quý khách nên mang theo một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư 

nhân dân còn hạn dưới 15 năm, hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 14 

tuổi). 

● Với trẻ em 14 tuổi: Yêu cầu phải có CMTND, nếu trường hợp chưa có phải có giấy xác 

nhận nhân thân theo mẫu và đóng dấu của địa phương nơi cư trú. 

● Với trẻ em không đi cùng bố mẹ phải có giấy xác nhận ủy quyền của bố mẹ có xác nhận 

của địa phương nơi cư trú cho người đi cùng, để làm thủ tục lên máy bay.  

(*) 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... là những bệnh không nằm trong phạm vi 

được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi 

tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý 

khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm 

ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong 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, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

 


