
 

CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH ĐẢO BÌNH BA 

THƢỞNG THỨC TÔM HÙM 
  

 

 

 

  

 

 

Xã đảo Cam Bình - TP. Cam Ranh với các đảo Bình Ba, Bình Hưng đang nổi lên là một điểm đến yêu 

thích của nhiều du khách. Mọi người đến đây để được thưởng thức tôm hùm, thoả thích tắm biển với 

những bãi tắm còn hoang sơ, hay một bữa tối BBQ thật tuyệt vời trên đảo Bình Ba  

 

ĐÊM 1& NGÀY 1   SÀI GÒN - CAM RANH – ĐẢO BÌNH BA 

20h00: Xe và HDV H&H  Travel đón khách tại điểm hẹn  khởi hành đi đảo Bình Ba. Qúy 

khách nghỉ đêm trên xe. 

06h30: Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Ngọc Sương Cam Ranh, Đoàn tiếp tục khởi hành 

đi Cam Ranh, đến cảng Ba Ngòi. (Đá Bạc) Cano đưa quý khách qua đảo Bình Ba, , nghe 

thuyết minh về một trong những địa điểm hoàn toàn mới lạ với du khách. Đến với đảo Tôm 

Hùm, đoàn tham quan Điện Quán Âm. Quý khách tự do tắm biển thư giãn, chụp hình hoặc 

câu cá giải trí tại khu vực bãi Nồm.  

11h30: Dùng bữa trưa, (Tôm Hùm hấp 1 ngƣời 1 con từ 400g -500g). 

Chiều: Khởi hành lên tàu để du ngoạn cảnh tại Vịnh Cam Ranh, tàu sẽ đưa du khách đến 

những bãi tắm hoang sơ nhất chưa có tên trên bản đồ du lịch khu vực miền Trung: Bãi Bồ 

Đề: một trong những nơi quý khách có thể ngâm mình trong làng nước trong xanh tuyệt 

đẹp. Bãi Nhà Cũ: là một trong những nơi du khách có thể lặn ngắm những rặng san hô tuyệt 

đẹp, bơi tung tăng với những đàn cá 7 màu tuyệt đẹp hoặc có thể bắt những con ốc đủ màu 

sắc. Bãi Me: Nơi quý khách sẽ được hướng dẫn bắt hoặc câu những chú Cá Mú đá cũng 

như chỉ dẫn cách câu những loài cá khác. Khởi hành đến bè nuôi tôm hùm, Quý khách sẽ 

2 ngày 2 đêm – đi xe về xe 



được tham quan về quy trình nuôi tôm từ lúc còn nhỏ cho tới lúc tôm trưởng thành hoàn 

toàn, ngoài ra Quý khách có thể mua những loại hải sản trực tiếp tại bè với giá ưu đãi về 

làm quà lưu niệm cho gia đình và bạn bè.  

Tối: Dùng BBQ Hải Sản thưởng thức các món đặc sản như: , Sò Nƣớng, Ốc Nƣớng, Mực 

Nƣớng, Cá nƣớng, Cơm chiên, trái cây nước suối .  

 

 

NGÀY 2:  ĐẢO BÌNH BA – TPHCM 

 

Buổi sáng 07h00: Dùng bữa sáng với món ăn dân dã “Bánh canh chả cá” một món ăn đặc 

sản trên đảo Bình Ba.  

08h00: 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 BAO GỒM:  

1. Xe  45 chỗ đời  2018 tham quan theo chương trình 

2. Hướng dẫn viên nghiệp vụ chuyên môn.  

3. KHÁCH SẠN TIÊU CHUẨN: 2 – 4 KHÁCH/ PHÒNG  
4. Vé vào cửa 01 lượt các điểm tham quan theo chương trình. 

5. Ăn các bữa: Điểm tâm tại khách sạn hoặc nhà hàng bên ngoài. 

6. Ăn trưa, tối tại các nhà hàng. 

7. Phục vụ 02 nước 0.5l/ khách/ ngày, khăn lạnh 01 cái/ ngày 

8. Bảo hiểm tai nạn du lịch mức: 20.000.000 VND, theo quy định của bảo hiểm PVI. 

9. Nón du lịch. 

 

* KHÔNG BAO GỒM:  

1. Tiền tips cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương. 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƢỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên )  
GIÁ TOUR KHUYẾN MÃI 

1 KHÁCH 1 CON TÔM HÙM 

NGÀY KHỞI HÀNH  

THỨ 2.4.6  HÀNG TUẦN  

1.988.000 VNĐ/PAX  Xe 45 chỗ univer Noble 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI:  

Miễn phí (cha me tự lo) 
GIÁ TOUR TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 11 

TUỔI: 9.988.000 VNĐ 



2. Thuế VAT 10%. 

3. Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách.sạn,  

4. Optional tour ( nếu có ) 
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