
TOUR VIP TỨ BÌNH: 

BIỂN BÌNH LẬP - ĐẢO BÌNH BA  

ĐẢO BÌNH HƢNG - BIỂN BÌNH TIÊN 

 KHÁM PHÁ PHIM TRƢỜNG RESORT NGỌC SƢƠNG 

 MỖI KHÁCH 1 CON TÔM HÙM 
 THƢỞNG NGOẠN PHONG CẢNH BIỂN 

 THƢỞNG THỨC HƢƠNG VỊ CÁC MÓN ĂN ĐẶC SẢN MIỀN 

BIỂN 

  
 PHƢƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 KHỞI HÀNH : THỨ 5 HÀNG 

TUẦN 

 TIÊU CHUẨN : Resort 3 sao NC và 

nnBB 

 

============================================================================= 

GIỚI THIỆU TOUR 

Nếu như Nha Trang nổi tiếng với bãi biển xanh mướt trên nền cát trắng mịn màng, trải dài từ đất liền ra đến 

các đảo thì biển Cam Ranh lại mang vẻ đẹp hoang sơ hiền hòa với nhiều bãi tắm đẹp mê hồn như cõi thiên 

đường chốn nhân gian. Nước biển trong vắt, mặt biển phẳng như gương, gió mát dịu nhẹ - Đảo Bình Ba, 

biển Bình Lập, biển Bình Tiên, đảo Bình Hưng, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được ví như một Maldives 

thu nhỏ của Việt Nam. Hãy cùng Hải Đăng khám phá một chương trình 4 điểm đến đầy hấp dẫn này bạn nhé. 

 

 

NGÀY 1: TPHCM - CAM RANH - BÌNH LẬP 

Buổi tối : 

21h00: Xe và hƣớng dẫn viên công ty Du lịch Hải Đăng đón đoàn tại điểm hẹn trong thành phố, sau đó khởi hành 

đi Cam Ranh.  u  kh ch ngh  đ m tr n  e. 

 

NGÀY 2: BÌNH LẬP - BÌNH BA- BBQ HẢI SẢN - ĂN TÔM HÙM (ĂN S, T, C) 



Buổi sáng : 

07h00: Dùng điểm t m s ng tại nhà hàng. 

08h00: Đến Bình Lập, quý khách tham quan và khám phá những bãi biển hoang sơ của Bình Lập nhƣ Bãi 

Ngang hoặc Bãi Lao là những bãi biển còn rất hoang sơ, đẹp đến mê ly. Qúy khách tham quan và chụp 

hình tại Biển Bình Loan-bãi biển với dãi cát trắng dài tuyệt đẹp 

08h30: Đoàn tham quan Resort Ngọc Sƣơng, nơi có phong cảnh tuyệt đẹp và hoang sơ, là phim trƣờng với 

những cảnh quay cực đẹp của các bộ phim nổi tiếng: Mỹ nhân kế và Những nụ hôn rực rỡ. 

10h00: Đoàn ra cảng Ba Ngòi để khởi hành đi Bình Ba. Tàu đón qu  kh ch, đƣa đoàn đến với đảo Bình Ba, quý 

khách dùng bữa trƣa sau đó nhận phòng ngh  ngơi tại đảo. 

Thực đơn mang đậm chất đặc sản của Bình Ba đƣợc tạo n n chính d n địa phƣơng nơi đảo nhỏ. 

1.Lẩu Hải Sản đặc biệt Bình Ba + Bún  

2.Gỏi c  mai cuốn bánh tráng rau sống 

3.Mực tƣơi hấp cuốn b nh tr ng 

4.Trứng chi n hành 

5.Cơm trắng  

6.Tr i c y + Trà đ  
 

Buổi chiều: 

14h30: Khởi hành l n tàu để du ngoạn cảnh tại V n  Cam Ranh, tàu s  đƣa du kh ch đến một trong những b i 

tắm hoang sơ nhất chƣa có tên trên bản đồ du lịch khu vực miền Trung: 

   B   B  Đề  Một trong những nơi qu  kh ch có thể ng m mình trong làng nƣớc trong  anh tuyệt đẹp. 

   B   N   C   Là một trong những nơi du kh ch có thể lặn ngắm những rặng san h  tuyệt đẹp, bơi tung 

tăng với những đàn c  7 màu tuyệt đẹp hoặc có thể bắt những con ốc đủ màu sắc. 

   B   Me: Nơi qu  kh ch s  đƣợc hƣớng dẫn bắt hoặc c u những chú C  Mú đ  c ng nhƣ ch  dẫn c ch 

c u những loài c  kh c. 

 Quý khách s  chọn 1 bãi tắm để thuyền neo lại cho quý khách tắm và chơi bar trên biển.  

Buổi tối: 

18h30: Dùng bữa BBQ Hải Sản đặc biệt,thƣởng thức c c món đặc sản nhƣ : 

1.Tôm hùm nƣớng 1 khách 1 con. 

2.Cháo Hàu 

3.Cầu gai nƣớng 

4.Cá biển Bình Ba nƣớng muối ớt 

5.Đặc sản Tả Pín Lù (Cá cờ và các loại cái biển nhúng lẩu cuốn bánh trang rau sống) 

6.Mực tƣơi nƣớng 



7.Hàu sữa nƣớng mỡ hành 

8.Sò hấp Thái 

9.Ốc các loại hấp 

10.Trái cây  

11. Trà đ  

 

NGÀY 3: BÌNH BA  - BÌNH TIÊN - BÌNH HƢNG - VĨNH HY - NINH CHỮ(ĂN T, 

C) 

Buổi sáng: 

07h00: Dùng bữa sáng với món ăn dân dã - một món ăn đặc sản tr n đảo Bình Ba. Sau đó tự do tắm biển, ngh  

ngơi, mua đặc sản khô tại đảo. 

08h30: Trả ph ng khởi hành về lại cảng Ba Ngòi. 

09h30: Về đến cảng Ba Ng i và tạm biệt đảo T m Hùm quyến r , xe đƣa đoàn theo cung đƣờng mới ven biển 

chia cách Ninh Thuận và Khánh Hoà để đến với Đảo Bình Hƣng, một trong những vùng biển nƣớc trong 

nhất Việt Nam. 

10h30: Đoàn dừng chân ngoạn cảnh biển Bình Tiên, một trong những bãi biển hoang sơ chƣa đƣợc khai thác du 

lịch. 

12h00: Đến Bình Hƣng, tàu đƣa đoàn ra Đảo, đoàn tham quan ngọn Hải Đăng Hòn Chút, một trong những 

ngọn đèn biển cổ của Việt Nam. Đoàn dùng cơm trƣa tại đảo với những món ăn mang đậm nét địa 

phƣơng.  

1.Canh chua Cá biển Bình Hƣng 

2.Cá chiên sốt cà 

3.Mực xào chua ngọt 

4.Tôm rim thịt 

5.Trứng chiên 

6.Chả cá Bình Hƣng 

7.Cơm trắng 

8.Trà đ   

9.Tráng miệng 

Đoàn ngh  ngơi tự do khám phá Đảo. 

Buổi chiều: 



14h00: Xe đƣa đoàn về Ninh Chữ, tr n đƣờng đoàn nhìn ngắm V n  Vĩn  Hy với những bãi tắm c n hoang sơ 

của Vịnh. Đến Ninh Chữ  e đƣa đoàn về resort nhận phòng ngh  ngơi. đoàn tắm biển tự do tại resort  

Buổi tối:  

18h00: Đoàn dùng Cơm Ni u tại nhà hàng. 

1.Cơm Ni u Phan Rang 

2.Rau muống xào tỏi 

3.Cá bè kho tộ. 

4.Canh chua Nghêu 

5.Trứng chiên. 

6.Sƣờn xào chua ngọt 

7.Cải xào tôm 

8.Tr i c y, trà đ  

  Sau đó đoàn tự do khám phá Ninh Chữ về đ m. 

 

NGÀY 4: NINH CHỮ - GỐM BÀU TRÚC - DỆT MỸ NGHIỆP - TP.HCM (ĂN 

S ,T ) 

Buổi sáng: 

 u  kh ch dùng điểm tâm Buffet, tắm biển tự do tại resort. 

09h00: Trả phòng khách sạn, Xe đƣa du kh ch tham quan làng Gốm Bàu Trúc, làng Dệt Mỹ Nghiệp là những 

làng nghề thủ công truyền thống của dân tộc Chăm. 

10h30: Tiếp tục khởi hành về TP.HCM ghé t am quan vƣờn Nho mua đặc sản Phan Rang. Tiếp tục lộ trình 

đến Cà Ná, đoàn dừng ch n dùng cơm trƣa tại nhà hàng và tham quan thắng cảnh 

Thực đơn  

1.Lẩu chua cá 

2.Nai rừng xào lăn 

3.Mực hấp gừng 

4.Cá kho tộ 

5.Cải thìa xào dầu hào 

6.Kim chi cải thảo 

7.Cơm trắng 



8.Tráng miệng trà đ  

Buổi chiều: 

17h30: Về đến TP. HCM, e và hƣớng dẫn đƣa du kh ch về lại địa điểm hẹn .Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại 

quý khách. 

 


