
 
 

 
HTS INTERNATIONAL TRAVEL – YOUR AMAZING TRIP 

 
 

HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
Văn phòng 01: Số 274/52 đường 23/10, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa 

Văn phòng 02: Lapaloma Villa, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, KH 
www.htsinternationaltravel.com 

Hotline: 0918 97 79 68 
 

 
 

BIỂN VÀNG MŨI NÉ 
(3 ngày 2 đêm đi và về bằng xe ôtô) 

 
HTS International Travel hân hạnh giới thiệu chương trình tham quan Mũi Né – Phan Thiết. Chương 
trình 03 ngày 02 đêm kết nối giữa hai trung tâm du lịch Nha Trang và Mũi Né. Mũi Né được biết như 

thiên đường nghỉ dưỡng với những tài nguyên du lịch rất đặc sắc và khác biệt của mình đặc biệt là những 
đồi cát thơ mộng với màu sắc khác nhau. Chương trình chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những trải 

nghiệm rất thú vị và những phút giây nghỉ dưỡng vô cùng quý báu sau chuỗi ngày lao động. 
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NGÀY 01: NHA TRANG – PHAN THIẾT 
 

 
NGÀY 02: ĐỒI CÁT HỒNG – KDL TÀ CÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06h30 Đoàn dùng điêm tâm sáng buffet tại khách sạn 
07h30 Xe đón đoàn đi tham quan KDL núi Tà Cú – Một trong những địa danh nổi tiếng của 

Phan Thiết. Quý khách di chuyển bằng cáp treo, tham quan ngôi chùa nổi tiếng Linh 
Sơn Trường Thọ, viếng tượng phật nằm  một trong những kỷ lục của Việt Nam, nhìn 
ngắm toàn cảnh khu vực Hàm Thuận Nam với những vườn thanh long bạt ngàn. 

11h30 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng KDL Tà Cú 
12h30 Đoàn khởi hành về lại khách sạn nghỉ ngơi 
13h30 Buổi chiều đoàn tự do nghỉ ngơi và tắm biển 
18h00 Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng  
19h00 Đoàn tự do nghỉ ngơi tại resort. 

 
NGÀY 03: ĐỒI CÁT HỒNG – LÂU ĐÀI RƯỢU VANG – NHA TRANG  
 

05h00 Quý khách dậy sớm đi tham quan và đón bình minh tuyệt đẹp trên Đồi Cát Bay hay 
còn gọi là Đồi Cát Hồng tại đây quý khách  tự do Trượt Cát Bằng Tay (chi phí tự 
túc).... 

06h30 Đoàn dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn sau đó trả phòng khách sạn 
08h30 Đoàn đi tham quan Lâu đài Rượu Vang. Tại đây, quý khách được nghe giới thiệu về 

quy trình sản xuất rượu vang (thưởng thức 01 ly rượu vang miễn phi).. Quý khách có 
thể mua sắm những chai rượu vang hảo hạng làm quà tặng cho người thân yêu. 

12h00 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng 
13h00 Đoàn khởi hành về lại TP Nha Trang 
16h00 Đoàn dừng chân và tham quan mua sắm đặc sản Nho Ninh Thuận (chi phí tự túc) 
18h00 Đoàn về tới Nha Trang 

Kết thúc chương trình, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách. 
 

HTS International Travel cảm ơn quý khách! 

07h00 Xe đón đoàn tại điểm hẹn khởi hành đi Phan Thiết. 
09h30 Đoàn dừng chân tại thắng cảnh bãi biển Cà Ná – chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của 

bãi biển Cà Ná 
10h00 Đoàn tiếp tục hành trình đi Mũi Né 
12h00 Tới Mũi Né, đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng 
13h30 Đoàn nhận phòng tại Resort và tự do nghỉ ngơi 
15h30 Đoàn khởi hành đi tham quan Khu du lịch Bàu Trắng hay còn gọi là Bàu Sen hay 

đồi Cát Trắng 
18h30 Đoàn về lại Mũi Né và dùng bữa tối tại nhà hàng 
19h30 Đoàn về lại Resort tự do nghĩ ngơi và khám phá Mũi Né về đêm. 
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GIÁ DỊCH VỤ/khách: 
GIÁ TRỌN GÓI VUI LÒNG LIÊN HỆ 

 

 
GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM: 
 

1. Vận chuyển: Xe máy lạnh, đời mới máy lạnh tốt phục vụ theo chương trình     
2. Lưu trú:  Resort 03 Sao – trung tâm Mũi Né: (02 – 03 khách/phòng) 

  www.	sunnybeach.com.vn 
3. Ăn uống:  

- 03 bữa chính:    120.000 đồng/khách/bữa 
- 01 bữa sáng :    Buffet tại khách sạn 

 
4. Tham quan: Các điểm tham quan theo chương trình  

- KDL Bầu Trắng        :    10.000 đồng/khách/lượt 
- Lâu Đài Rượu Vang :     100.000 đồng/khách/lượt. 
- Vé trọn gói KDL Tà Cú (cáp treo và vé vào cổng): 160.000 đồng/khách/lượt 

5. HDV : HDV phục vụ suốt chương trình 
6. Thuế VAT (10%) 

 
 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 
v Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi. 
v Chi phí nước uống trong các bữa ăn (trừ bữa Gala) 
v Chi phí ngủ phòng đơn. 
v Chi phí khác :Chi phí ngủ phòng đơn. 
 
HTS International Travel là thương hiệu du lịch uy tín và chuyên nghiệp là thành viên trực thuộc HTS 
International – công ty du lịch, thương mại đa quốc gia có trụ sở tại Úc. 
 
HTS International Travel là sự kết hợp của tập thể có kinh nghiệm lâu năm làm việc trong môi trường năng động 
hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam và đội ngũ trẻ trung, hiện đại, nhiệt huyết bên cạnh sự văn minh, chuẩn mực 
và chuyên nghiệp của các chuyên gia Úc nơi có nền du lịch đẳng cấp và có lịch sử phát triển lâu đời. HTS 
International Travel đề cao sự trải nghiệm hơn là du lịch thuần túy, nơi khách hàng là chủ nhân đích thực của mỗi 
chuyến đi để cảm nhận được tốt nhất những giá trị mà du lịch mang lại, đó là sự thoải mái, thư giãn, kết nối, tránh 
xa những áp lực thường ngày…  
 
Hãy tận hưởng chuyến đi tuyệt vời của chính bạn và phần còn lại hãy để HTS International Travel được chăm lo 
như lời khẳng định từ Slogan của chúng tôi là “Your Amazing Trip”.  

Xem thêm thông tin tại: www.htsinternationaltravel.com  

 
 


