
KÍNH GỬI:  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM 

NGƯỜI GỬI: THÁI QUANG HIỆP –GIÁM ĐỐC – ĐT: 0937.876.303 

RỒNG ĐẤT PHAN TRAVEL 
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

NGHỈ DƯỠNG RESORT 4 SAO 
MŨI KÊ GÀ – HÀM THUẬN NAM  

– BÀU TRẮNG – MŨI NÉ 
Thời gian: 3 Ngày 2 đêm - Ngày khởi hành: 11 ->13/07/2018–Phương Tiện: Xe Ô tô 

 
 NGÀY 1: TP.HCM - HÀM THUẬN NAM( Ăn sáng, trưa, tối ) 

v 05h30: Xe và HDV Rồng Đất Phan Travel đón quý khác tại điểm hẹn.Sau đó khởi hành đi 

Hàm Thuận Nam, đến nhà hàng Mekong Restop Long Thành quý khách dùng điểm tâm sáng. 

v 08h00: Qúy khách tiếp tụchành trình đi Hàm Thuận Nam. Trên xe quý khách được hướng dẫn 

thuyết minh về những vùng đất mà đòan sẽ đi qua và HDV sẽ tổ chức các trò chơi vui nhộn. 

v 11h30: Đến KDL Tà Kú. Qúy khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó di chuyển về Hàm 

Thuận Nam nhận phòng Resort nghỉ ngơi. 

v Buổi chiều: Qúy khách tự do nghỉ ngơi tại Resort. Tự do tắm biển và tắm hồ bơi tại Resort. 

v 18h00:  Xe đưa qúy khách vào trung tâm TP. Phan Thiết dùng cơm tối tại nhà hàng. Tự do 

khám phá TP. Phan Thiết về đêm – 21h00 xe đưa quí khách về lại Resort nghỉ ngơi. 

 NGÀY 2: KHÁ M PHÁ KDL BÀU TRẮNG( Ăn sáng, trưa, tối ) 

v 06h30: Qúy khách dùng điểm buffet tại Resort.  
v 07h30: Đoàn khởi hành tham quan KDL Bàu Trắng nằm giữa những triền cát trắng nên Bàu 

Bà còn được gọi là Bàu Trắng và ngày nay cũng thường được gọi với cái tên Bàu Sen bởi trong 

hồ khi vào mùa hè, sen nở phủ kín cả một vùng hồ. 



v 11h00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Trở về lại Resort nghỉ ngơi. 

v Buổi chiều: Qúy khách tự do nghỉ ngơi tại Resort. Tự do tắm biển và tắm hồ bơi tại Resort. 

v 18h00: Quý khách về nhà hàng dùng tiệc & Tham gia chương trình Gala Dinner 2018 với chủ 

đề “ Tuyệt Đỉnh Tranh Tài  ” với các trò chơi vui nhộn, chương trình hát với nhau để có cơ hội 

nhận được những món quà lưu niệm dành cho các thành viên. 

v 21h00: Kết thúc chương trình gala. Qúy khách tự do nghỉ ngơi. 

 

 NGÀY 3 :HÀM THUẬN NAM – MŨI KÊ GÀ – TP.HCM ( Ăn sáng, trưa  ) 

v 07h00: Qúy khách dùng điểm buffet tại Resort.  

v 08h00: Khởi hành tham quan Hải Đăng Kê Gà là ngọn hải đăng cao nhất Đông Nam Á (66m) 

so với mực nước biển, được người Pháp xây dựng từ năm 1897 - 1899 toàn bộ bằng đá. Quý 

khách thỏa sức khám phá và lưu lại những bức hình lưu niệm tại nơi đây. 

v 10h00: Trở lại Resort tự do tắm biển và tắm hồ bơi tại Resort. 

v 10h45: Qúy khách làm thủ tục trả phòng. Vào trung tâm Tp. Phan Thiết dùng cơm trưa. Sau đó 

xe đưa quí khách mua sắm đặc sản tại Chợ Phan Thiết - khởi hành về Tp.HCM 

v 19h00: Về đến điểm đón ban đầu HDV chia tay và hẹn gặp lại – Kết thúc chuyến tham quan ! 

GIÁ TOUR DÀNH CHO ĐOÀN 60 KHÁCH TRỞ LÊN: 

(Ghi chú: Khởi hành từ ngày: 11,12 và 13- 07 ở Sonata Resort) 

Vận chuyển: 

- Xe tham quan 01 xe 29 chỗ Thaco và01 xe 45 chỗ  Unverses noble chổ đời mới cao cấp, máy 
lạnh, tivi LCD, … đưa đón theo chương trình tùy theo số lượng khách RDP sẽ bố trí xe cho phù 
hợp với đoàn. 

v Resort 4 Sao. Đầy đủ tiện nghi, 02 người/phòng theo tiêu chuẩn Resort 

-  Sonata Retsort 

TIÊU CHUẨN 
GIÁ TOUR TRỌN GÓI THEO CHƯƠNG TRÌNH 

RESORT SONATA 

RESORT 4 SAO  3.000.000 vnđ 



v Ăn theo chương trình : 

- 03bữa sáng (trong đó có 02 bữaăn sáng buffet ) 

- 05 bữa ăn chính  (Trong đó có 1 bữa tiệc gala ) 

- Các nhà hàng đảm bảo an toàn thực phẩm do sở y tế chứng nhận 

v HDV:Nhiệt tình, vui vẻ, chu đáo,…thuyết minh phục vụ đoàn suốt tuyến.. 

v Tham quan:  

- Ca Nô tham quan Mũi Kê Gà 

- Vé vào cổng Mũi Kê Gà  

- Vé vào cổng KDL Bàu Trắng 

v Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch bồi thường lên đến mức cao nhất là 50.000.000đ/khách. 

v Dịch vụ khác: 

- Nón du lịch  Rồng Đất Phan Travel & Nước suối, khăn lạnh 02 chai/khách/ngày 

- Backdrop quảng cáo treo đầu xe & Backdrop Gala, Team Building.  

- Âm thanh, Ánh sáng, Sân khấu, MC Gala 

- Chương trình sinh nhật hồng có bánh kem và tặng mỗi thành viên có ngày sinh nhật trong tháng 

phần quà lưu niệm. 

v Y tế: Thuốc say tàu xe, nhức đầu, đau bụng, dầu gió,băng cá nhân,… 

v Thuế VAT. 

• GIÁ TOUR  CHƯA BAO GỒM 

v Giặt ủi, điện thoại, nước trong tủ lạnh&Chi phí cá nhân ngoài chương trình  

v Xe địa hình tại KDL Bàu Trắng. 

• QUY ĐỊNH TRẺ EM 

v Trẻ dưới 06 tuổi hoàn toàn miễn phí vé tour (Các dịch vụ bố mẹ tự lo). 

v Trẻ từ  6 tuổi -> 11 tuổi tính (tính tuổi theo năm) 50% giá tour, ngủ chung giường với Bố, Mẹ. 

v Trẻ từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ & BỔ ÍCH 

RỒNG ĐẤT PHAN! LỜI NÓI GÓI TRỌN NIỀM TIN 
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: 

CÔNG TY TNHH TM DV VÀ DU LỊCH RỒNG ĐẤT PHAN 

Địa chỉ : 30/2 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 

=================================================== 

v THÁI QUANG HIỆP – GIÁM ĐỐC 

v Điện thoại: 0937.876.303 


