
 
CHƯƠNG TRÌNH THAM  QUAN DU LỊCH 

 

TOUR BÌNH BA - TIỆC BBQ HẢI SẢN 
 Thời gian: 2 ngày 2 đêm,  

 Phương tiện : Xe giường nằm cao cấp 

 Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần 

 

ĐIỂM NỔI BẬT   

 VI VU KHÁM PHÁ ĐẢO THẬT ĐƠN GIẢN CHỈ CÓ TẠI SAIGON STARTRAVEL 

 CAM KẾT KHỞI HÀNH 100% 

 ĐI VÀ VỀ BẰNG XE GIƯỜNG NẰM 

 KHÁCH SẠN SẠCH 

 LẶN NGẮM SAN HÔ 

 THƯỞNG THỨC TÔM HÙM 1/2 CON 

 THƯỞNG THỨC MÓN ĂN ĐẬM CHẤT ĐỊA PHƯƠNG NƠI MIỀN BIỂN 

 ĐƯỢC ĐI XE/JEEP NGẮM BÌNH MINH, THAM QUAN TOÀN CẢNH ĐẢO 

 THAM GIA TIỆC BAR TRÊN BIỂN THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG & TRÁI CÂY  

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 
1. Cty Du lịch Saigon Star Trung tâm văn hóa Q12: 21h00 

2. Tòa nhà Etownt 364 Cộng hòa: 21h15 

3. Nhà văn hóa Thanh Niên – 04 Phạm Ngọc Thạch – Q1: 21h30 

4. Ngã tư Hàng Xanh (Cây Xăng Comeco): 22h00 

5. Ngã tư Thủ Đức: 22h30 

6. Biên Hòa KCN AMATA: 23h00 

 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 

 

ĐÊM 01: TP.HCM - CAM RANH - TOUR DU LỊCH ĐẢO BÌNH BA (2N2Đ) 
20h00: Xe và hướng dẫn Du Lịch SAIGON STAR đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành "Tour Du Lịch Đảo 

Bình Ba - Tiệc BBQ Hải Sản". Quý khách cùng giao lưu, thữ giãn và nghỉ đêm trên xe. 

 

NGÀY 02: ĐẢO BÌNH BA – TIỆC BAR TRÊN BIỂN – TIỆC BBQ HẢI SẢN (Ăn S, T, C). 
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 giải khát các loại).  

07h30: Sau đó quý khách tiếp tục khởi hành đến Cảng Đá Bạc. 

08h00: Hướng dẫn viên làm thủ tục cho quý khách lên tàu khởi hành đi Đảo Bình Ba.Chỉ mất khoảng 30 phút 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.Quý khách 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. 

- 30% 

1.990.000 vnđ 

1,390,000 vnđ 



 
09h00: 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. 

11h00: Quý khách tập trung dùng cơm trưa tại nhà dân địa phương với những món ăn Đặc sản đảo Bình Ba như: 

THỰC ĐƠN: 
1. Lẩu hải sản/ canh chua cá 

2. Mực xào hành cần 

3. Cá Bình Ba kho tộ 

4. Cá Bình Ba Chiên chấm nước mắm xoài 

5. Trứng chiên thịt bằm 

6. Rau salad nhúng giấm/ rau xào 

7. Cơm trắng 

8. Trà Đá + Tráng miệng 

Kết thúc chương trình Quý khách về nhận phòng nghỉ ngơi.  

Buổi chiều: 

14h00: Quý khách lên Tàu HDV sẽ hướng dẫn quý khách tham quan Đảo Bình Ba, sẽ đi qua những bãi biển đẹp 

nổi tiếng của Bình Ba như đến với Bãi Bồ Đề, Bãi Nhà Củ, tại đây quý khách tham gia chương giao lưu văn 

nghệ “Chương trình bar trên biển” vừa tắm biển, vừa thưởng thức rượu vang cùng nhăm nhi trái cây, lặn ngắm 

những Rạng san hô đủ màu sắc trên những phao nổi trên biển, cảm giác rất thoải mái và thú vị.  

16h30: Quý khách tự do tắm biển tại bãi Nồm . 

17h30: Quý khách về lại phòng vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho chương trinh BBQ đặc sắc buổi tối. 

1. Cá hấp + bánh tráng+ rau sống 

2. Mực nướng muối ớt 

3. Tôm hùm nướng ½ con 

4. Gỏi hải sản + bánh tráng 

5. Cháo hàu 

6. Cơm chiên hải sản 

7. Ốc luộc các loại. 

 

18h30: HDV đưa quý khách tham quan và tìm hiểu cách nuôi tôm hùm tại bè và sau đó quý khách sẽ vào khu 

vực đã setup tiệc BBQ, Quý khách được thưởng thức các món ăn Đặc Sản Tại Bình Ba. 

Kết hợp giao lưu karaoke tại nhà bè. Sau đó Quý khách tự do khám phá với ngư dân trên đảo để tìm hiểu thêm 

về cuộc sống của những người ngư dân biển tại đây.  

Buổi tối: Quý khách tự do khám phá đảo Bình Ba về đêm với cá món dân dã như: bánh căn, bánh tránh trộn… 

 

NGÀY 3: DU LỊCH ĐẢO BÌNH BA  - SÀI GÒN | (ĂN SÁNG, ĂN TRƯA) 
05h30: HDV cùng xe jeep đưa đoàn đi tham vòng quanh đảo, dừng chân quan Bãi Chướng ngắm bình minh, 

tham quan Hòn Rùa… 

 Quý khách tự do tham quan về cảnh sinh hoạt đời thường của người dân trên đảo xa với nghề nuôi tôm hùm là 

thu nhập chính. Quý khách tự do tham quan, chụp hình, ngắm Bình Minh tại cây cầu treo Tình Yêu của Bãi 

Nồm. 

Quý khách tự do vui chơi khám phá đảo, hoặc mua sắm đặc sản bình ba bao gồm: Rong biển, Cá khô, Mực, 

Bánh Khoai, Bánh Xoài... 

07h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng trên đảo, với món bánh canh chả cá, bún chả cá đặc sản Bình Ba. Quý khách 

trả phòng khởi hành về lại Cảng Ba Ngòi. Nếu Quý Khách nào muốn đi Cano phụ thu thêm 100.000đ/người. 



 
Quý khách về lại Cảng Ba Ngòi.  

11h40: Quý khách dừng chân dùng Bữa Cơm trưa tại nhà hàng tại Phan Thiết.(Thực đơn 5 món) . 

1. Canh chua cá biển 

2. Mực xào hành cần/chua ngọt 

3. Thịt ba rọi kho tiêu 

4. Cá biển chiên sốt cà chua 

5. Ngũ quả luộc + chấm kho quẹt 

6. Cơm trắng + trà đá 

Sau đó Đoàn khởi hành về TP.HCM. Trên đường về ghé tham quan mua sắm đặc sản từng địa phương, 

Đặc biệt tham quan Vườn Nho Tại Phan Rang, đến đây, khách sẽ được thoải mái chụp ảnh với những chùm 

nho trĩu quả. Nếu muốn quý khách có thể mua nho trực tiếp tại vườn, hoặc mua các đặc sản làm từ nho như: 

nước ép, rượu nho…. 

Tối: Đoàn về đến điểm đón ban đầu, Kết thúc chuyến tham quan Tour Du Lịch Đảo Bình Ba - Tiệc Hải Sản 

2N2Đ"chia tay và hẹn gặp lại quý khách trên mọi nẻo đường của Du Lịch Saigon Star. 

 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ 

 Vận chuyển - Xe giường nằm cao cấp, sang trọng đưa đón quý khách tận nơi. 

- Tài xế nhiều năm kinh nghiệm, ân cần lịch sự. 

 

 Ăn uống 

- Ăn sáng: 02 bữa  Set menu tô/ly  

- Ăn chính: 02 bữa theo ẩm thực địa phương, bao gồm từ 5-6 món trở lên 

120.000đ/suất + 01 bữa tiệc BBQ Hải sản tôm hùm 250.000đ/suất 

 

 

 Lưu trú   

- Ở tại Nhà Nghỉ, K/s Mini đủ tiêu chuẩn, nệm, mền, máy lạnh 

- Tiêu chuẩn ngủ: (4 người/phòng). Có phòng 6-8 nếu quý khách yêu 

cầu. 

- Nếu ở phòng 2 -3 khách/phòng: phụ thu:200.000vnđ/phòng/đêm. 

- Phòng 1 khách/phòng: 250.000đ/phòng 

 

 

 

 Vé tham quan 

- Phí thuyền di chuyển từ cảng Ba Ngòi sang Bình Ba và ngược lại 

- Phí tàu tham quan Lặn Ngắm San Hô. 

- Bar Trên Biển, Rượu Vang, Trái Cây. 

- Xe điện tham quan, ngắm bình minh trên đảo 

- Lặn ngắm san hô (áo phao, kính lặn) 

 

 

 Bảo hiểm - Bảo hiểm du lịch suốt tuyến: 20.000.000đ/trường hợp 

 Hướng dẫn viên - HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

 

 Dịch vụ kèm 
- Nước suối: 01 chai 500ml/ngày/khách 

- Khăn thơm phục vụ , Nón du lịch: 1 nón DL/khách 

 Quà tặng trên tour - Quà tặng trò chơi trên xe 

 Phụ Thu nếu đi cano - Đi Ca Nô phụ thu: 100.000đ/ lượt / người 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Chi phí cá nhân Giặt ủi, điện thoại, ăn uống, tham quan và mua sắm ngoài chương trình ….. 



 
 Dịch vụ Tiền Típ cho HDV và tài xế địa phương 

 Thuế VAT 10%  VAT  

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 
 

 Trẻ em dưới 5 tuổi 
Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) 

cho bé. 02 ngươi lớn chỉ kèm theo 01 trẻ em, trẻ em thứ 2 tính ½ vé.  

 

 Từ 5-10 tuổi 

50% phí tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với 

gia đình. 02 ngươi lớn chỉ kèm theo 01 trẻ em, trẻ em thứ 2 tính 1 vé như người 

lớn.  

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên. Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

GHI CHÚ  

★  Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng các điểm tham quan trong chương trình vẫn không thay đổi. 

★  Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính). 

★  Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

★ Điều kiện Đặt tour & Huỷ tour: 

- Qúy khách cần đặt tour trước 15 ngày để được sắp xếp vị trí trên xe một cách tốt nhất. 

- Nếu hủy trước ngày khởi hành 10 ngày: Phí hủy 20%  

- Nếu hủy trước ngày khởi hành 07 ngày: Phí hủy 30% 

- Nếu hủy trước ngày khởi hành 05 ngày: Phí hủy 50% 

- Nếu hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: Phí hủy 70% 

- Nếu hủy trước giờ khởi hành 48 tiếng: Phí hủy 100% 

- Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 10 ngày trước ngày khởi hành: Phí chuyển là 10%  

- Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 05 ngày trước ngày khởi hành: Phí chuyển là 20%  

- Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 03 ngày trước ngày khởi hành 48h: Phí chuyển là 30% vé. 

- Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 48h ngày trước giờ khởi hành: Phí chuyển là 50% vé. 

 

SAIGON STAR TRAVEL 
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO – HƯỚNG TỚI SỰ HOÀN HẢO” 
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