
 
CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH: 

TOUR BÌNH BA - NHA TRANG 
 Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm,  

 Phương tiện: Xe Giường Nằm Cao Cấp 

 Khởi hành: Thứ 5 Hàng Tuần 

 

ĐIỂM NỔI BẬT: 

 Vi vu cùng gia đình vào dịp cuối tuần thật đơn giản!!! 

 Xe giường nằm chất lượng cao, sang trọng 

 Thưởng thức đặc sản tôm hùm tại đảo Bình Ba 

 Tham quan các điểm nổi tiếng tại đảo Bình Ba & Nha trang 

 Tắm bùn khoáng trị liệu – “Ôn tuyền thủy liệu pháp” 

 Khám phá thế giới giải trí Vinpearl 5 sao 

 Chụp hình tham quan Vườn Nho Phan Rang 
 

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

1. Đón tại Ngã tư Trung Chánh – Quận 12 (Ngay trung tâm văn hóa quận 12), lúc 20h30 

2. Đón tại tòa nhà Etown2: 364 Cộng Hòa – F. 13 – Q. Tân Bình, lúc 21h00 

3. Đón tại Nhà văn hóa Thanh Niên: 04 Phạm Ngọc Thạch, F. Bến Nghé – Q.1, lúc 21h20 

4. Đón tại Hàng Xanh, Ngay cây xăng số 3, lúc 21h40 

5. Đón tại Ngã tư Thủ Đức lúc 22h00 

6. Đón tại KDL VH Suối Tiên, lúc 22h20 

7. KCN Amata Biên Hòa, lúc 22h40 

8. Long Khánh (Trạm dừng chân Lê Hoàng), lúc 23h30 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

 

ĐÊM 1:  TP. HCM – TOUR BÌNH BA NHA TRANG 3N3Đ 

20h30: Xe công ty đón quý khách tại các điểm hẹn. Khởi hành Tour Bình Ba Nha Trang với nhiều điều thú vị 

đang chờ. Tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn trên xe cùng với HDV, nghe thuyết minh về các địa 

danh mà đoàn đi qua. Quý khách nghỉ đêm trên xe. 

 

NGÀY1:  KHÁM PHÁ BÌNH BA – ĐẢO TÔM HÙM | Ăn S, T, C 

Sáng:  Quý khách dừng chân ăn sáng ở tại Cam Ranh, nghỉ ngơi thư giãn, sau đó Quý khách đến cảng Ba 

Ngòi, đoàn lên thuyền ra đảo Bình Ba. 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. 

09h00: Quý khách đến với điểm tham quan đầu tiên của Tour Bình Ba – Nha Trang là đảo Bình Ba; HDV 

sẽ đưa Quý khách len lỏi vào khu dân cư, Quý khách cảm nhận được không khí của người dân đảo 

hiền hòa, Quý khách đâu đó sẽ bắt gặp những nụ cười sảng khoái hay những lời chúc thật chất phát 

của người dân biển đảo. Đoàn sẽ đến Biển Bãi Nồm đây là bãi tắm đẹp nhất tại đảo Bình Ba. Đưa du 

khách có một cảm giác thật tuyệt vời với nàn nước biển trong xanh. 

 

- 31% 

2.305.000 vnđ 

1,590,000 vnđ 



 
 Đoàn sẽ tham quan Tịnh Xá Ngọc Âm nơi mà người dân xứ đảo mỗi khi đi đánh bắt cá hay đến đây 

để cầu cho mình những điều may mắn tốt đẹp nhất. Quý khách có thời gian tự do khám phá cuộc sống 

của người dân Đảo Bình Ba. 

12h00: Đoàn dùng cơm trưa với các món ăn tuyêt ngon mang đậm hương vị Biển đảo Bình Ba. 

Chiều: Tắm biển tự do, nghỉ ngơi thu giãn, quý khách tự túc khám phá cảnh đẹp cũng như con người xứ đảo 

bằng xe điện hoặc xe máy… Thưởng thức những đặc sản xứ đảo như: Bánh Căn, Bún Mực, Tôm Hùm 

Nướng… Tham quan Điện Quan Âm, hay quý khách đi bộ len lỏi theo con đường nhỏ vào khu dân 

cư đến với Bãi Nồm. Tại đây, Quý khách tha hồ vui chơi tắm biển, ghi lại những khoảnh khắc đẹp 

nhất về đá, biển, sóng, bờ cát,.. Tất cả hòa quyện như muốn giữ chân quý khách lại nơi đây.  

15h00: Tàu sẽ đưa Quý khách vào đất liền, xe đón Quý khách khởi hành vào Thành phố biển Nha 

Trang theo con đường mới ven biển Sông Lô – Hòn Rớ, qua Đèo Cù Hin ngắm cảnh biển chiều trên 

Vịnh Nha Trang. 

16h30: Đến Nha Trang xe đưa Quý khách về khách sạn, làm thủ tục nhâṇ phòng khách sạn. 

17h00: Xe đưa đoàn tham quan: 

 Nhà thờ Đá – Với cấu trúc độc đáo, sang trọng, mang đậm chất kiến trúc cổ phương tây. Những khối 

đá vững chắc, chắn nổi bật lên trên khung cảnh công viên xanh mướt, nhô lên giữa khoảng không trên 

bầu trời bao la. 

18h30: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Tối:     Đoàn tự do dạo phố biển, nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

NGÀY2: NHA TRANG – BIỂN BÃI DÀI – TẮM BÙN KHOÁNG – VINPEARL | Ăn S, T 

Sáng:  Đoàn dùng điểm tâm sáng. 

08h00: Xe và HDV đưa đoàn đến Khu Du Lịch Bãi Dài – Nơi được xem như một trong những bãi tắm đẹp 

nhất tỉnh khánh hòa. 

 Khu Du Lịch Biển Bãi Dài – Qúy khách nhận ghế dù, nghỉ ngơi, tắm biển tự do, thưởng thức hải sản 

tươi ngon ngay tại Bãi Dài (tự túc)., hay tham gia các trò chơi (Mô tô kéo dù, cano lướt sóng,...) 

12h00: Đoàn dùng cơm trưa tại Nha Trang, sau đó về phòng khách sạn nghỉ ngơi thư giãn. 

Chiều: Xe đưa đoàn khởi hành tham quan:  

Note:   Qúy khách có 02 lựa chọn cho buổi chiều: 
 Lựa chọn 1: Xe đưa quý khách đi tắm bùn khoáng trị liệu 

 Tắm bùn khoáng trị bệnh (Chi phí tự túc: 200.000đ/khách) – với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

như: 

- Ngâm bùn khoáng mát tập thể 15p 

- Ngâm nước khoáng nóng thiên nhiên 30p – Nhiệt độ 370C – 390C 

- Tắm ôn tuyền thủy liệu pháp, Jacuzzi 

- Sử dụng các dịch vụ hồ bơi suối khoáng nóng, thác nước khoáng ấm. 

 Sau khi sử dụng dịch vụ tắm bùn, quý khách trở về khách sạn nghỉ ngơi, tự do dạo phố chợ mua 

sắm… Bữa tối là không gian tự do cho từng gia đình, quý khách tự túc thưởng thức những ẩm thực 

Nha Trang về đêm. 

 Lựa chọn 2: Khám phá thế giới giải trí Vinpearlland 5 sao (Phụ thu phí: 880.000đ) 

13h30: Xe đưa Quý Khách ra bến cảng, HDV làm thủ tục vé cho đoàn lên cáp treo vượt biển dài hơn 3Km để 

đến với Khu Du Lịch 5 Sao Vinpearland – một tổ hợp vui chơi giải trí hiện đại nhất Đông Nam Á. 

- Cùng tham gia các trò chơi giái trí trong nhà và ngoài trời: tàu lượn, đu quay, moto nước, dù nước, du 

thuyền… 

- Đặc biệt Quý khách sẽ có những giây phút thật ấn tượng khi xem phim 3D (3 chiều) và 4D sống động 

như được sống và được cảm nhận rất thật như chính cuộc sống chứ không phải xem phim. 

- Tham quan thế giới Thuỷ Cung – để chiêm ngưỡng bộ sưu tập các loài cá biển lớn nhất Đông Nam Á.  

- Khám phá sân khấu nhặc nước và tất cả các trò chơi giải trí tại Vinpearl… 



 
Tối:    Qúy khách tự túc dùng bữa tối tại khu vực ẩm thực Vinpearl với các món ăn nhanh chỉ từ 90.000đ rất 

phù hợp với từng sở thích của cá nhân và gia đình.  

20h00: Đoàn đi cáp treo trở lại Nha Trang, Xe đưa đoàn về khách sạn, tự do nghỉ ngơi.  

  

NGÀY 3: NHA TRANG – CHÙA LONG SƠN – TP. HCM | Ăn S, T, C 

Sáng: Đoàn làm thủ tục trả phòng, 

07h00: Dùng điểm tâm sáng, xe đưa đoàn tham quan: 

 Chùa Long Sơn. Ngôi chùa được xây dựng vào khoảng năm 1886. Ngôi chùa này không chỉ nổi tiếng 

về sự cổ kính và kiến trúc mà còn nổi tiếng về truyền thống đấu tranh cho nền dân chủ của Việt Nam.  

08h30: Tạm biệt Tp-Biển Nha Trang xinh đẹp, đoàn khởi hành về lại Sài Gòn.  

 Trên đường về, Đoàn dừng chân tham quan: 

 Trung Tâm Yến Sào, quý khách tiềm hiểu về quy trình dẫn dụ Chim Yến, xem mô hình nuôi chim 

yến và thưởng thức trà yến miễn phí. 

 Tham quan Vườn Nho Tại Phan Rang – nơi 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… 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại Resort (Khu Vực Mũi Né), Qúy khách có thể nghỉ ngơi thư giãn hoặc tắm 

biển chụp hình tại resort. 

Tối:     Đoàn về đến TP. Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm xuất phát. Kết thúc Tour Du Lịch Bình Ba – Nha 

Trang. Hướng dẫn viên và tài xế xe SAIGON STAR chia tay Quý khách, hẹn ngày gặp lại trên mọi 

nẻo đường của SAIGON STAR TRAVEL 

 

CHÍNH SÁCH 

Vận chuyển:  

 Xe giường nằm cao cấp sang trọng, tài xế ân cần chu đáo 

Ăn uống: 
 03 bữa sáng gồm: Cơm, bánh mì Ốp-la, phở, hủ tiếu, bún… + 01 phần thức uống: cafe đá, cafe sữa đá, 

nước ngọt. 

 04 bữa ăn chính cơm phần 5–6 món, thay đổi thường xuyên theo ẩm thực địa phương. 100.000đ/suất 

Lưu trú:  

 Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao, khu trung tâm đầy đủ tiện nghi (4 khách/Phòng): Thanh Hải 2, Thiên 

Thanh, Cường Long, Khánh Ngọc, Paradise…. (hoặc tiêu chuẩn tương đương). 

- Nếu quý khách ở 2-3 khách/phòng: Phụ thu 250.000đ/phòng/2đêm 

- Nếu quý khách ở 1 khách/phòng: phụ thu: 300.000đ/phòng/2đêm 

Tham quan: 

 Vé tham quan tại các điểm trong chương trình tour. 

 Tàu tham quan 

 Tàu khứ hồi (Ba Ngòi – Bình Ba – Ba Ngòi) 

 Vé vào Cổng + Ghế dù tại Khu Du Lịch Bãi Dài 

Quà tặng: 
 Quà lưu niệm khi tham gia các trò chơi do công ty du lịch SAIGON STAR tổ chức. 

 Phục vụ: nón Du Lịch Của Công Ty SAIGON STAR, 1 chai nước + 1 khăn lạnh/ngày. 

HDV chuyên nghiệp: 

 Nhiệt tình, vui vẻ phục vụ ăn nghỉ của Quý khách suốt tuyến tham quan. 

Bảo hiểm: 

 Du lịch theo tiêu chuẩn du lịch Viêṭ Nam, mức bồi thường: 20.000.000 đ/trường hợp. 



 
CHƯA BAO GỒM: 
 Chi phí tắm bùn, chi phí cáp treo Vinpearl Land và các chi phí khác ngoài chương trình, Chi phí giặt 

ủi, điện thoại, nước uống tại khách sạn và các chi phí trò chơi khác…. 

 Thuế VAT. 

 Vé Vinpearl: 880.000đ. 

 Vé tắm bùn khoáng: 200.000đ 

Chính sách trẻ em: 
 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 01 vé người lớn. 

 Trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi: 50% giá tour, tiêu chuẩn có suất ăn, có ghế ngồi, nhưng ngủ ghép 

chung phòng với gia đình. 

 Trẻ em dưới 05 tuổi: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 2 người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em, 

nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ trẻ thứ 2 trở lên phải mua giá vé 50%. 

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” 

 


	CHÍNH SÁCH

