
 

ĐẢO BÌNH BA – VƯỜN NHO  
 

Tóm tắt lịch trình: 
Địa điểm :  Đảo Bình Ba 
Thời gian :  2 ngày – 2 đêm  
Phương tiện :  Đi về bằng xe 
Ngày khởi hành : Tối thứ 6 hàng tuần 
 

 

 

22h00 Đón khách tại các điểm khởi hành đi du lịch Đảo Bình Ba Cam Ranh, đoàn ăn nhẹ trên xe, quý 

khách nghỉ đêm trên xe. Trên đường đi đoàn dừng chân Các Trạm: Lê Hoàng Long Khánh, Phan 

Thiết. 

 

 

 

06h00 Đến Cam Ranh quý khách vào nhà hàng Ngọc Thạch nghỉ ngơi và dùng điểm tâm sáng. 

07h00 Đoàn Viếng Chùa Từ Vân (hay gọi là chùa San Hô) 

 

08h00 Đoàn khởi hành xuống cảng Ba Ngòi lên thuyền chinh phục Đảo Tôm Hùm.Sau hơn 15 phút lênh 

đênh ngắm cảnh đẹp của Vịnh Cam Ranh, nghe thuyết minh về một trong những địa điểm hoàn 

toàn mới với du khách về Đảo Tôm Hùm. 

09h00 Đến Đảo Bình Ba, Xe điện đón đoàn tham quan cuộc sống của người dân Bình Ba. Xe đưa 

đoàn lên đỉnh núi ngắm toàn cảnh Đảo Bình Ba Phía xa xa là tháp lô cốt của người Pháp xây 

dựng từ cuối thế kỷ 19 mà người dân nơi đây quen gọi là Lầu Ông Hoàng 2 . Tham quan các bệ 

đỡ súng thần công và là nơi tiếp giáp duy nhất giữa biển và đất liền. Sau đó Quý khách có thể 

tham quan những ngôi chùa đọc đáo trên đảo như: Tịnh Thất Ngọc Gia Hương hay Điện Đạ 

Tạng, đây là những di tích lịch sử trên đảo. 

11h00 Đoàn dùng cơm trưa, nhận phòng nghỉ ngơi 

ĐÊM NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – CAM RANH                                                     (Ăn nhẹ trên xe) 

NGÀY 1: ĐẢO BÌNH BA LẶN NGẮM SAN HÔ                                                     (Ăn ba bữa) 



 

14h00 Tàu đưa đoàn đến những bãi tắm hoang sơ nhất chưa có tên trên bản đồ du lịch khu vực miền 

Trung: Như Bãi Bồ Đề, bãi Nhà Cũ, bãi Me: tại đây Quý khách có thể ngâm mình trong làn 

nước trong xanh, ngắm những rặng san hô tuyệt đẹp với những đàn các bơi lội tung tăng, Quý 

khách cũng có thể bắt những con ốc với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau, hay thả câu để bắt 

được những chú cá tươi ngon để chế biến bữa ăn trưa. Đoàn tự do tắm biển thưởng thức tiệc bar 

nổi trên biển hoặc đi tàu đáy kính ngắm san hô ( Chi phí tự túc ) 

18h00 Qúy khách dùng tiệc BBQ tối với các món hải sản tươi ngon tại Bình Ba và cùng nhau tham 
gia chương trình  hát Karaoke tham gia các game show vui nhộn 

Tối Quý khách tự do khám phá Bình Ba về đêm. 
 

 
 

Sáng HDV sẽ dẫn du khách đi tham quan về cảnh sinh hoạt đời thường của người dân trên đảo xa với 
nghề nuôi tôm hùm là thu nhập chính. Du khách tham quan, chụp hình, ngắm bình minh tại cây 
cầu treo Tình Yêu của Bãi Nồm. 

08h30 Qúy khách dùng điểm tâm sáng. Trả phòng, lên tàu khởi hành về lại Cảng Ba Ngòi 
09h30 Đoàn đến cảng. Xe đón khởi hành về TP.HCM. Trên đường về ghé dừng chân tham quan vườn 

nho, mua sắm đặc sản Nho, Tỏi, Rượu Nho Phan Rang  
12h30 Đoàn dùng cơm trưa tại Phan Thiết. Khởi hành về TP.HCM 
17h30 Đoàn về đến TP.HCM. Kết thúc chuyến đi. Hẹn gặp lại.  

 

 
 

 Xe đời mới máy lạnh , phục vụ theo lộ trình tour. 

 Cano vận chuyển tham quan Cam Ranh -  Bình Ba – Cam Ranh. 

 Nhà nghỉ tiêu chuẩn du lịch. Phòng 02 hoặc 04 khách /1 phòng 

 Ăn uống theo chương trình (tiêu chuẩn 130.000đ/01 bữa). 

 Tiệc BBQ 300.000đ. 

 Phục vụ khăn lạnh, nuốc suối 02 chai nước 500ml/1 ngày. 

 HDV phục vụ theo đoàn suốt tuyến cùng với HDV địa phương. 

 
 

NGÀY 2: ĐẢO BÌNH BA - TP. HỒ CHÍ MINH                                                      (Ăn sáng , trưa) 

GIÁ TOUR BAO GỒM 



 

 Bảo hiểm du lịch. 

 Phí tham quan tại tất cả các điểm theo chương trình. Xe điện tham quan. 

 Quà tặng Nón. 

 

 

 Thuế V.A.T 

 Phụ thu phòng 2 (250.000đ/ 02 khách) 

 Chương trình tham quan tự chọn ngoài chương trình. 

 Ăn uống ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi và các chi phí vui chơi khác. 

 
 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua vé trọn gói. 

 Trẻ em từ 06 đến 10 tuổi mua 70% vé tour.  

 Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống : không tính vé, gia đình tự lo. Nhưng 02 người lớn chỉ được 

kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua ½ vé. (Tiêu 

chuẩn 70% vé : được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi xe và ngủ ghép chung với gia đình). 

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 
 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 
Email:           ……………………………………………………………………. 
Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

 
Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi ! 

 

 
 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

GIÁ TOUR TR  EM 


