
CHƯƠNG TRÌNH TOUR KHUYẾN MÃI:   

ĐẢO BÌNH BA – TIỆC HẢI SẢN – MINI BAR – LẶN NGẮM
SAN HÔ – VƯỜN NHO – BBQ TÔM HÙM

 Thời gian: 2 ngày 2 đêm
 Phương tiện: ô tô giường nằm
 Giá tour: 1.390.000 VNĐ/Khách

ĐIỂM NỔI BẬC:
Thưởng thức Tôm Hùm trứ danh Bình Ba
Tiệc BBQ Hải sản trên biển
Tắm biển – lặn ngắm san hô
Ngắm bình minh – thắng cảnh Bình Ba
Tham quan vườn nho trĩu quả
Giao lưu ca hát trên biển

NGÀY 01: SÀI GÒN  - BÌNH BA ( nghỉ đêm trên xe)

21h00: Xe và hướng dẫn viên Du lịch Happytours đón quý khách tại điểm hẹn 
khởi hành chuyến du lịch Khám phá đảo Bình Ba. Quý khách nghỉ đêm trên xe. 

Điểm đón khách: yêu cầu ( khách đoàn)
Điểm đón khách:

21h00: Nhà văn hóa quận 05 ( 105 Trần Hưng Đạo - gửi xe trong nhà Văn hóa 
Quận 5)

21h  3  0:   Nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1 ( gửi xe tại Số 4, Phạm Ngọc Thạch, 
Quận 1)

22h  15  : Cây xăng comeco Ngã Tư Hàng Xanh 

22h  4  0:   Ngã tư Thủ Đức ( không có chỗ gửi xe)

23h15: Ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 1A đoàn đi ngang qua.



NGÀY 02: ĐẢO BÌNH BA – LẶN NGẮM SAN HÔ – MINI BAR – TIỆC BBQ ( ăn 3 
bữa)

06h00: Quý khách có mặt ở TP. Cam Ranh dừng chân tại nhà hàng vệ sinh cá nhân
sau đó dùng điểm tâm sáng thực đơn gồm ( hủ tiếu/mì, bún, phở,.. + 1 ly nước). 

Sau đó tiếp tục khởi hành đi tham quan Chùa Ốc   – một ngôi chùa nổi tiếng ở
Cam Ranh với kiến trúc hình xoắn ốc và đến cảng Ba Ngòi khởi hành ra đảo Bình
Ba.  Trên thời gian tàu di chuyển ra đảo Đoàn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên
nhiên hoang sơ với biển xanh dập dờn, những bè nuôi tôm hùm nằm rải rác trên
biển.
Sau đó quý khách tiếp tục khởi hành đến Cảng Đá Bạc.

Hướng dẫn viên làm thủ tục cho quý khách
lên tàu sang Đảo Bình Ba. ( lưu ý giờ tàu
phụ thuộc vào địa phương ) 
Chỉ mất khoảng 1h00 đi tàu gỗ quý khách
có  dịp  phóng  tầm mắt  ngắm Vịnh  Cam
Ranh với làn nước trong xanh, những hòn
đảo xa xa tạo nên một cảm giác tuyệt vời
thú vị. Bình Ba hiện thuộc cảng quân sự
nên nếu may mắn quý khách có thể nhìn
thấy những chiếc tàu ngầm của quân đội
neo đậu.

09h30: Tàu cập cảng đảo quý khách được hướng dẫn viên hướng dẫn tham quan

khu vực quanh đảo, tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt của người dân xứ biển như: cảnh

mua bán hải sản, trao đổi hàng hóa với nhau và tham quan bãi Nồm – một trong

những bãi biển đẹp của đảo, Sau đó nhận phòng nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe sau một

hành trình dài.

11h30: Quý khách tập trung dùng cơm trưa với những món ăn Đặc sản đảo Bình 
Ba và ngắm cảnh biển xanh. 

1. Tả Pín Lù ( cá cờ nhúng dấm)
2. Bánh tráng Bình BA + Rau sống + Bún tươi
3. Cơm chiên hải sản
4. Gỏi cá mai 
5. Trà đá

Quý khách về nghỉ ngơi.

http://happytours.com.vn/products/tour-binh-ba
http://happytours.com.vn/products/tour-binh-ba


14h00: Tàu sẽ đưa quý khách tới một trong những bãi biển hoang sơ của đảo, tại

đây quý khách tắm biển và lặn ngắm san hô và chụp những bức ảnh cùng gia đình

người thân: Bãi Nhà Củ: Quý khách sẽ tắm biển lặn ngắm những rạn san hô đầy

màu sắc, những đàn cá tung tăng bơi lội đủ màu. Tại đây quý khách sẽ được trang

bị áo phao và kính lặn. Tham gia chương trình MINI BAR cực kỳ sôi động.

Quý khách vừa tắm biển, vừa thưởng thức tiệc rượu vang + trái cây +  cùng

lắc lư theo điệu nhạc. 

Bên cạnh đó quý khách có thể tham gia các trò chơi vui nhộn: môtô nước, chèo

thuyền thúng,…. (chi phí trò chơi tự túc).

17h00: Tàu sẽ đưa quý khách trở lại đảo, quý khách về nghỉ ngơi.

Buổi tối: Quý khách tập trung ra biển tham dự chương trình với nhiều tiết mục

giao lưu ca hát, trò chơi vui nhộn. Đoàn dùng  buổi tiệc BBQ Hải sản tôm hùm

tươi ngon. ( Ăn trên biển Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết ) 

Thực đơn BBQ bao gồm:

 1.       Mực Bình Ba nướng muối ớt

 2.       Ốc hấp các loại:  ốc mặt trăng, ốc vú

nàng

 3.       Cá bò Da nướng + rau sống + bánh

tráng

 4.       Cháo hải  sản  (  Tôm Hùm,  cháu  hàu,

cháo sò)

 5.       Sò hấp hoặc nướng mỡ hành

 6.       Nhum Nướng mỡ hành (Cầu Gai)

 7.       Tôm Hùm Bình Ba ( mỗi người ½ con 150g)

 8.       Trà đá

NGÀY 02: BÌNH BA – VƯỜN NHO - SÀI GÒN (Ăn sáng, trưa)



05h00: Quý khách thức dậy sớm lên đồi để ngắm bình minh và toàn cảnh đảo tôm

hùm từ trên cao ( chi phí xe điện tự túc)

06h30: Quý khách nếm thử một trong các món ăn đặc sản trên đảo như: bánh

canh chả cá, bún chả cá sản Tại Bình Ba.

07h00: Qúy  khách  tự  do  tham quan  quanh  đảo  bằng  xe  điện/  các  địa  danh

sau:  Điện Địa Tạng: Quý khách có thể viếng thăm, thắp nhang cầu an tại Điện

Địa Tạng – một trong những nơi thờ tự thiêng liêng của đảo, lên đồi ngắm Hòn Rùa,

Bãi Chướng,….

Mua sắm tại Chợ Bình Ba với các món ăn đặc sản như: bánh tráng Bình Ba,

bánh khoai nướng, mực rim, rong biển, chả cá,vv …. 

09h30: Quý khách thu xếp hành lí di chuyển ra cầu cảng, hướng dẫn viên làm thủ

tục quý khách lên tàu về lại cảng Đá Bạc tạm biệt đảo Bình Ba.

10h30: Về đến cảng Ba Ngòi, quý khách lên xe di chuyển đến nhà hàng.

11h00: Quý khách dừng chân dùng Bữa Cơm trưa tại nhà hàng địa phương (thực

đơn 6 món) 

1.Canh chua cá lóc/ cá hú

2.Mực xào hành cần/chua ngọt

3.Thịt kho trứng cút/gà

4.Cá Biển chiên mắm xoài

5.Cải xào hoặc rau muống xào tỏi

6.Cơm trắng + trà đá

Khởi hành về Sài Gòn trên đường về Quý Khách dừng chân tham quan Vườn Nho

Phan Rang – cùng tìm hiểu quy trình trồng nho của người dân địa phương ,sưu

tầm những tấm ảnh đẹp nhất, mua sắm và thưởng thức nho tươi, rượu nho, mật

nho đặc 

sản Phan Rang.  .



Tiếp tục hành trình về Sài Gòn, quý khách dừng chân mua sắm các sản phẩm đặc

sản Phan Thiết như mực một nắng, các loại khô, nước mắm, thanh long, táo,… làm

quà tặng bạn bè, người thân,…(chi phí tự túc)

Đến điểm hẹn ban đầu, Hướng dẫn viên  DL Happytours chia tay và chào tạm

biệt. Hẹn gặp lại quý khách ở những hành trình tiếp theo. Kính chúc sức khỏe.

CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI THẬT THÚ VỊ

BẢNG GIÁ TOUR KHÁCH LẺ 

Tối thứ 6 hàng tuần Tết dương lịch : tối 28,29
& 30/12

Tết âm lịch: tối mùng
2,3,4

Tầng Trên:
1.390.000 đ/pax

Tầng Trên: 1.490.000
đ/pax

Tầng Trên: 1.690.000
đ/pax

Tầng dưới:
1.490.000 đ/Pax

Tầng dưới: 1.590.000
đ/Pax

Tầng dưới: 1.790.000
đ/Pax

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

Vận chuyển:

 Xe vận chuyển giường nằm đời mới máy lạnh suốt tuyến, bác tài vui vẻ nhiệt

tình giàu kinh nghiệm. 

 Riêng xe giường nằm khởi hành tối thiểu 35 khách ( trường họp không đủ

khách có thể dời sang ngày khởi hành tiếp theo hoặc chuyển sang xe ghế

ngồi để đảm bảo khởi hành, công ty sẽ hỗ trợ mức giá áp dụng xe ghế ngồi)

Lưu trú:

 Phòng homestay thoáng mát sạch sẽ đủ tiêu chuẩn nệm, mền, điều hòa, wif

(nếu có)

 Phòng 4 - 6 khách.

Ăn uống:

 Các buổi ăn trong chương trình bao gồm:

+ 02 bữa sáng  (1 suất 40.000 VNĐ bún, phở, hủ tiếu + nước ngọt

café, sữa) + 1 bữa đặc sản bún cá Bình Ba

+ 02 bữa trưa theo ẩm thực địa phương tiêu chuẩn 100.000 VNĐ/suất.

+ 01 bữa tiệc tối BBQ Hải Sản Tôm Hùm 



Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.

 Khăn lạnh, nước suối 1 chai 500ml/ngày/người.

 Nón du lịch

 Vé tàu di chuyển từ cảng sang Bình Ba và ngược lại

 Phí tàu tham quan và lặn ngắm san hô.

 Mini Bar gồm : rượu vang + trái cây + âm thanh 

 Vé tham quan Vườn Nho Phan Rang

 Bảo hiểm du lịch 20.000.000 VNĐ

 Qùa tặng kèm theo.

Ghi chú: Thứ tự và thời gian chương trình có thể thay đổi phù hợp vào 
điều kiện thực tế nhưng công ty vẫn đảm bảo đầy đủ điểm tham quan 
theo chương trình.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

Lưu ý: Giá áp dụng Phòng 4 – 6 khách.

Sử dụng Phòng 2 khách quý khách vui lòng đóng phụ thu 250.000 VNĐ/phòng

Sử dụng Phòng 3 khách quý khách vui lòng đóng phụ thu 150.000 VNĐ/phòng

Sử dụng Phòng 1 khách quý khách vui lòng đóng phụ thu 300.000 VNĐ/phòng

Quý khách thường thức thêm Tôm Hùm Bình Ba vui lòng đăng ký trước 

tiêu chuẩn 150.000 VNĐ/khách/suất 

Vui chơi giải trí cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình.

VAT 10% ( Liên hệ công ty)

Tip tài xế và HDV ( tự nguyện)

GIÁ TOUR TRẺ EM

 Trẻ em từ 11t tuổi trở lên mua vé người lớn.

 Trẻ em trên 05t đến dưới 11t mua 70% vé có suất ngồi suất ăn ngủ chung với

bố mẹ.



 Trẻ em dưới 05 tuổi không tính vé ngồi chung với bố mẹ, gia đình tự lo. Hai

người lớn chỉ được kèm một trẻ em. Từ trẻ em thứ hai bắt buộc mua 70% vé

theo quy định. 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR

 Khách hủy tour ngay sau khi đăng ký chịu phí 30% đã thanh toán.

 Khách hủy tour trước 5 ngày khởi hành chịu phí 50% đã thanh toán.

 Khách hủy tour trước 3 ngày trước và trong ngày khởi hành chịu phí 100%

chi phí tour.

CÁC ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR:  

 Đối với Khách Quốc tịch Việt Nam: Khi đi tour Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và

người lớn cần đem theo CMND/Passport (Hộ chiếu) bản chính còn hạn sử dụng,

hình ảnh rõ (CMND có thời hạn sử dụng không quá 15 năm, tính từ ngày cấp)/

Giấy khai sinh bản chính (trẻ em dưới 14 tuổi).

 Không nhận Đối với khách người Nước ngoài.

 Khi đăng ký tour Quý khách vui lòng mang theo CMND/Passport bản chính

hoặc cung cấp tên chính xác đầy đủ, đúng từng ký tự trên CMND/ Passport (Hộ

chiếu)/Giấy khai sinh (trẻ em dưới 14 tuổi) theo thứ tự: Họ/tên lót/tên. 

 Chương trình và điểm tham quan có thể linh động thay đổi thứ tự các điểm

phù hợp điều kiện thực tế. Happytours sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm

các điểm tham quan trong trường hợp:

 +Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất…+ Sự cố về an ninh: khủng bố,

biểu tình…

 + Sự cố về giao thông: kẹt xe,...

 Nếu những trường hợp trên xảy ra, Happytours sẽ xem xét để hoàn trả chi phí

không tham quan cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch

vụ đã thực hiện….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí

nào khác).

 Quý khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour không báo trước vui lòng

chịu phí như hủy vé ngay ngày khởi hành.

 Quý khách dưới 18 tuổi khi đi tour phải có Bố Mẹ hoặc người thân trên 18 tuổi

đi cùng. Trường hợp đi một mình phải được Bố Mẹ ủy quyền (có xác nhận của

chính quyền địa phương) cho Happytours.

 Riêng khách từ 70 tuổi trở lên: Bắt buộc phải có người thân dưới 55 tuổi (đầy

đủ sức khỏe) đi cùng và nộp kèm giấy khám sức khỏe, có xác nhận đủ sức



khỏe để đi du lịch của bác sĩ + Giấy cam kết sức khỏe theo mẫu qui định của

công ty. Vì lý do an toàn Quý khách hạn chế và không nhận khách từ 80 tuổi

trở lên. Khách trên 80 tuổi không có chế độ bảo hiểm.

 Quý khách đang mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời

điểm đăng ký. Lưu ý phải có ý kiến của bác sĩ trước khi đi tour. Cam kết tự chịu

trách nhiệm về sức khỏe của mình và thai nhi trong suốt thời gian tham gia

chương trình du lịch. 

 Quý khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa

đơn cho nhân viên bán tour  ngay khi đăng ký, không nhận xuất hóa đơn sau

khi  tour  đã  kết  thúc. 

Quý khách vui lòng tham khảo kỹ các Điều Kiện Bán Vé trước khi đăng ký

chuyến du lịch. Trong trường hợp không trực tiếp đăng ký, nhờ người thân

đăng ký hộ vui lòng cập nhật thông tin từ người đăng ký. 

HAPPYTOURS – MỘT HÀNH TRÌNH TRỌN NIỀM VUI
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