
 

 

 

 

 

 

KHỞI HÀNH THỨ 6 HÀNG TUẦN 

 

 
    

  Đảo Bình Ba chỉ một lần bạn vô tình đặt chân lên hòn đảo này sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi 

vẻ đẹp hoang sơ đến không muốn rời đi. Thu hút du khách không chỉ có vẻ đẹp của các bãi biển 

trên hòn đảo, mà còn là vẻ đẹp của sự thân thiện, hiền hòa của người dân nơi đây, các món ăn 

đắc sắc, đặc biệt là tôm hùm. Tôm hùm được người dân ở đây nuôi nhiều và cực ngon được chế 

biến thành nhiều món ăn phong phú và món rượu được pha với tiết của tôm hùm xanh thì thật là 

một hương vị khó quên khi một lần được thưởng thức. Vì vậy mà hòn đảo này còn có một cái 

tên rất đặc trưng là “đảo tôm hùm”. 

 

ĐÊM 1 - NGÀY 1: TP.HCM  – BÌNH BA  - ĐẢO YẾN 

 

23h00: Xe và HDV H&H Travel đón khách tại điểm 

hẹn khởi hành đi đảo Bình Ba. Qúy khách nghỉ đêm 

trên xe. 

Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng với món bánh 

canh cá, đặc sản của dân đảo Bình Ba 

08h30: Qúy khách tập trung tại bải Nồm, trải nghiệm cảm 

giác mạnh ngổi trên phao chuối được kéo bằng Mô Tô 

Nước khám phá Đảo Yến, (Chương trình đặc biệt chỉ có 

ở tour của H&H TRAVEL) quý khách tự do tắm biển và 

ngắm san hô tại đảo.  

Buổi trưa: Quý khách dùng bữa trưa với những món ăn đậm chất miền biển, nghỉ ngơi thư 

giãn 

2 ngày 2 đêm – Đi về bằng xe 
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Buổi chiều:Quý khách Tham quan 1 vòng đảo bằng xe điện, ngắm toàn bộ cảnh biển vịnh 

Cam Ranh, chiêm ngưỡng đảo Rùa từ trên cao, tham quan bốt cửa bãi Nhà Cũ. Từ phía xa có 

thể thấy được những lô cốt, di tích từ thế kỉ 19.  Sau đó khách về tắm biển tự do. tắm biển tại 

Bãi Nồm. 
Buổi tối: Đoàn tập trung và cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối thân mật với các món hải sản 

phong phú, tươi sống,.. do người dân trên đảo chế biến. Đặc biệt Quý khách sẽ được thưởng 

thức một loại hải sản đặc biệt đã góp phần tạo nên cuộc sống Vương giã cho bà con nơi xứ 

đảo đó là Tôm Hùm. Nghỉ đêm tại Đảo Bình Ba. 
 

NGÀY 2:  Đảo Bình Ba  - TPHCM (ăn sáng, trưa) 

 

Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng với món bánh canh cá, đặc sản của dân đảo Bình 

Ba. 

09h00: Cano đưa về lại cảng Ba Ngòi. Về đến cảng Ba Ngòi và tạm biệt đảo Tôm Hùm 

quyến rũ, Đoàn khởi hành về TP.HCM. Trên đường về ghé tham quan:Mua sắm đặc 

sản từng địa phương, 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….  

12h30: Quý khách dừng chân dùng Bữa Cơm trưa tại Ninh Thuận hoặc Bình Thuận  Qúy 

khách vừa dùng cơm vùa thưởng ngoạn cảnh biển xanh mát. 

Buổi chiều, Về đến Sài Gòn, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý Khách.  

      GIÁ TOUR TRỌN GÓI:1.988.000 VNĐ/KHÁCH 

BAO GỒM BUỔI BBQ HẢI SẢN 

 

GIÁ VÉ BAO GỒM: 

Lưu trú:  2- 4  người 1 phòng 

Ăn uống gồm 3 bữa trong ngày. 

+ Ăn sáng: dùng điểm tâm theo ẩm thực địa phương. 

+ Ăn chính: theo ẩm thực địa phương 

Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

Vé tham quan vào cửa các thắng cảnh. 

Khăn lạnh, nước uống trên đường (2 khăn, 2 chai/ ngày). 

Quà tặng, xổ số vui có thưởng. 

Bảo hiểm du lịch PVI SAIGON 20.000.000 VND 

 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM: 

Xe đời 2020 UNIVER  đưa đón khách đi theo chương trình tour. 
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Vui chơi giải trí cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 

Không áp dụng cho người nước ngoài. 

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM: 

Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 1 vé 

Trẻ em từ 5 – 9 tuổi mua 1/2 vé 

Trẻ em dưới 05 tuổi: Không tính vé, gia đình tự lo. Hai người lớn được kèm 01 trẻ em, trẻ em 

thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. 

đổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


