
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU: 

MỘT NGÀY SĂN ẢNH CÙNG BẾN DU THUYỀN
MARINA – CÁNH ĐỒNG CỪU SIÊU CUTE – NGẮM

HOA THẠCH THẢO

 Thời gian: 1 ngày
 Phương tiện: ô tô
 Giá tour: 449.000 VNĐ

Tạm gác lại công việc bồn bề, cuộc sống ồn ào của chốn Sài Thành hoa lệ cuối tuần
thư giãn bằng một chuyến đi dã ngoại chắc chắn sẽ giúp bạn toải mái tinh thần hơn.
Chỉ cách Sài Gòn hơn 100km di chuyển bằng chuyến xe đời mới, êm ái, nhẹ nhàng
cùng đội ngũ HDV nhiệt tình chu đáo tạo cho quý khách có 1 chuyến đi đầy niềm vui,
ấn tượng. Nào còn chờ gì nữa xách balo lên và đi cùng với Happytours nhé – Một
hành trình nhân đôi niềm hạnh phúc!

� � VŨNG TÀU MARINA CÓ GÌ THÚ VỊ??
• Điểm chụp hình ẢO DIỆU - bạn được thỏa thích sưu tầm những bức ảnh đẹp – độc tưởng như chi
có ở Châu Âu
• Trải nghiệm cảm giác chu du trên cano, lướt sóng biển bằng thuyền buồm

� � NÔNG TRẠI CỪU CÓ GÌ HẤP DẪN ??
• Điểm chụp hình ngộ nghĩnh dễ thương cùng với những chú cừu đáng yêu
• Tìm hiểu về cách nuôi và chăm sóc cừu

� � BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU TOUR TRẢI NGHIỆM MỚI ?? 
• Kết nối bạn bè, người thân, gia đình sau những ngày làm việc mệt mỏi
• Trải nghiệm cảm giác mới mẻ hơn với một điểm đến đã quá quen thuộc
• Còn gì bằng khi có những album hình ĐỘC – LẠ trên để khoe với bạn bè
• Biết đâu sau chuyến đi bạn sẽ có thêm những người bạn mới
• Tiết kiệm được thời gian và kinh phí di chuyển
• Dịch vụ chu đáo, chăm sóc khách hàng tận tình

� � TẤT CẢ CHỈ CÓ Ở HÀNH TRÌNH: ẢO ĐIỆU CÙNG VŨNG TÀU MARINA – NÔNG TRẠI CỪU\



CHƯƠNG TRÌNH TOUR: SÀI GÒN – VŨNG TÀU ( ăn sáng, trưa)

Buổi sáng: 

05h30: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn.
Điểm đón khách:

 05h15: Nhà văn hóa quận 5 ( 105 Trần Hưng Đạo – có chỗ gửi xe )
 05h40: Nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1 ( có chỗ gửi xe )
 06h10: Cây xăng comeco Hàng Xanh 

06h30: Khởi hành chuyến tham quan khám phá bến du thuyền Vũng tàu Marina – 
Cánh đồng cừu – Vườn hoa thạch thảo - 1 ngày. 

07h30: Quý khách dừng chân tại nhà hàng vệ sinh cá nhân sau đó dùng điểm tâm 
sáng. Thực đơn gồm : (Hủ tiếu/ bún/mì + trà đá )... sau đó tiếp tục hành trình đến 
với thành phố biển Vũng Tàu.

08h30: Quý khách đến tham quan và chụp ảnh tại cánh đồng cừu – với những chú
cừu siêu cute dễ thương sẽ làm du khách cảm thấy thú vị. Nhắm mắt nghĩ tới cảnh
được đứng giữa cánh đồng to thật to, nắng vàng ơi là vàng, xung quanh là đàn cừu
cả trăm con, béo múp míp, lông trắng chạy lòng vòng, bấm linh tinh cũng được đến
mấy kiểu ảnh mà "sống ảo" - nghĩ thôi đã thấy vui, thấy sướng chứ đừng nói là được
tới đây luôn. Đã tới đây rồi thì ảnh có chụp kiểu gì cũng xinh ơi là xinh!

Sau khi chụp ảnh thỏa thích với những chú cừu đáng yêu du khách chia tay  Cánh
đồng cừu Châu Pha khởi hành đến Vườn hoa thạch thảo.  



Tiếp  tục  hành  trình  quý  khách  đến  TP
Vũng Tàu quý khách check in điểm du lịch
đăng Hot nữa đó là VƯỜN HOA THẠCH
THẢO. Lại  thêm  một  điểm  chụp  ảnh
tuyệt  vời  cho  những  cô  nàng  yêu  hoa.
Đến  đây  và  đắm  chìm  trong  màu  tím
mộng  mơ của  loài  hoa  thạch  thảo  bạn
nhé! Vườn  hoa  có  quy  mô  nhỏ  nhưng
cũng đủ các góc để bạn chụp ảnh "sống
ảo".Với những nàng yêu thiên nhiên, hoa
cỏ có thể nói đều bị chinh phục với vẻ đẹp của loài hoa này. Hoa thạch thảo có vẻ
đẹp giản đơn, nhẹ nhàng, sâu lắng tựa một cô gái chân phương và đẹp dung dị.

11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương.

Quý khách tự do nghi ngơi tắm biển, thưởng thức hải sản,...

Chiều: 

Quý khách đến Bến Du thuyền Marina –
điểm chụp hình tuyệt vời dành cho khách
đam mê chụp ảnh. Bến du thuyền (Marina)
được  xây  dựng  trên  vịnh  Sông  Dinh  có
không  gian  thoáng  đãng,  mặt  nước  trên
vịnh xanh ngát, sóng nước êm dịu. Nhìn từ
Bến Marina sang bên kia vịnh là Đảo Long
Sơn và Gò Găng, đây là một trong những
địa điểm du lịch mới lạ ở thành phố biển
Vũng Tàu. Với  khung cảnh núi  non, vịnh,
biển khơi cùng với những cánh buồm và du
thuyền, Vũng Tàu Marina trở thành một địa
điểm chụp hình cưới, người mẫu lý tưởng, Quý khách đến đây thỏa sức chụp những
tấm hình không thua kém gì Châu Âu.

Ngoài chụp ảnh tại Bến du thuyền quý khách còn có thể tham gia du ngoạn trên vịnh
bằng ca nô hoặc thuyền buồm 2 thân (Catamaran). Đi thuyền trên vịnh Sông Dinh
Quý khách ngắm các nhà máy sản xuất tàu thuyền, các bến cảng, các căn cứ chế tạo
công trình Dầu khí, thăm làng bè trên sông, ngắm nhìn Đảo Gò Găng và Long Sơn,
mua sắm hải sản tươi sống trên làng bè. Ngoài ra Quý khách có thể câu cá giải trí,
thả mình tắm trên vịnh, v.v… ( Chi phí cano, thuyền tự túc)

Trên đường về quý khách dừng chân mua sắm và thưởng thức sữa tươi ngon tại bò
sữa Long Thành. 

18h00: Đến điểm hẹn  Du lịch Happytours chia tay và hẹn gặp lại quý khách ở
những hành trình tiếp theo, chúc quý khách sức khỏe. 

Chúc quý khách có chuyến đi thật thú vị! 



KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN ĐI THẬT THÚ VỊ!

LỊCH KHỞI HÀNH: CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

+ Vận chuyển:

Xe vận chuyển 35, 45 đời mới máy lạnh suốt tuyến, bác tài vui vẻ nhiệt tình giàu kinh 
nghiệm.

+ Ăn uống: Các buổi ăn trong chương trình bao gồm:

 1 bữa sáng tô/ly tiêu chuẩn 40.000 VNĐ/khách
 1 bữa chính Set menu theo ẩm thực địa phương ( thực đơn 4 -5 món)

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

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

+ Nón DL Happytours

+ Vé tham quan theo chương trình: Phim trường Marina/ Nông Trại Cừu/Vườn hoa

+ Vé tắm biển + ghế dù + tắm nước ngọt

+ Bảo hiểm du lịch 10.000.000 VNĐ

+ Qùa tặng kèm theo. 

- GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

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

+ Chi phí tham gia cano, thuyền buồm ( Nếu quý khách muốn tham gia trải nghiệm
cảm giác lướt sóng vui lòng đăng ký trước mức giá: 120.000/khách cho tàu 11 
người trở lên)

+ VAT 10% (Liên hệ CÔNG TY CP TMDV DL HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC để xuất Hóa đơn)

+ Tip tài xế và HDV ( tự nguyện)

GIÁ VÉ 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 .

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

người lớn chi 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.

Lưu ý: Thứ tự chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng công ty vẫn đảm
bảo đầy đủ các điểm tham quan theo chương trình. 

HAPPYTOURS – MỘT HÀNH TRÌNH TRỌN NIỀM VUI


	QUY ĐỊNH HỦY TOUR

