
   

 
 

 

BÌNH BA  – LẶN NGẮM SAN HÔ - BAR TRÊN BIỂN 

– XE ĐIỆN NGẮM BÌNH MINH – VƢỜN NHO 

Thời gian : 02 ngày 02 đêm. 

Phương tiện: Xe Giường Nằm. 

Lịch khởi hành : khởi hành tối thứ 6 hàng tuần 

 

Vịnh Cam Ranh luôn có sức hút hấp dẫn và quyến rũ với mọi du khách. Đến với Tour Khám 

Phá Bình Ba 2 ngày 2 đêm của Vietjoy Tourist, du khách sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn mới 

lạ, giây phút bình yên, thư thái khi đắm mình trên những bãi biển mang vẻ đẹp nguyên sơ, những 

bãi cát trắng trải dài thuần khiết, cùng đắm mình lặn ngắm những rặng san hô tự nhiên, thưởng thức 

các món hải sản tươi sống… Đến Bình Ba để cảm nhận cuộc sống nơi thiên đường.     

 

ĐÊM NGÀY 1: TP.HCM – VỊNH CAM RANH. 

20h00: Xe Giƣờng Nằm và HDV Du Lịch VietJoy Tourist  đón khách tại điểm hẹn và khởi hành 

đi Bình Ba. Quý khách nghỉ ngơi thư giản trên xe. 

- ĐỊA ĐIỂM ĐÓN :  

- ĐIỂM 1 : NHÀ THIẾU NHI QUẬN 10, TP. HCM (SỐ 139 BẮC HẢI, QUẬN 10). 

- ĐIỂM 2 : NGÃ TƢ HÀNG XANH ( CÂY XĂNG COMECO ). 

- ĐIỂM 3 :  NGÃ TƢ THỦ ĐỨC                     

NGÀY 1: VỊNH CAM RANH – ĐẢO BÌNH BA 

Buổi sáng: Quý khách dừng chân ăn sáng ở nhà hàng tại Cam Ranh.  

07h30:  Lên tàu khởi hành ra Đảo Bình Ba, sau 45 phút quý khách có mặt tại Đảo. Trên thời gian 

tàu di chuyển ra đảo Đoàn 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: Đến Bình Ba, về nơi lưu trú nghỉ ngơi, tự do tắm biển tai Bãi Nồm - điểm đến dễ tiếp cận 

nhất, thường mang lại nhiều háo hức nhất cho du khách bởi đây là một trong những bãi biển tuyệt 

vời nhất của Đảo. 

11h30: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà dân trên đảo. 

 

THỰC ĐƠN : 

      1. Tả Pí Lù( gồm cá cờ hoặc cá bóp phi lê mỏng + bánh tráng + rau sống + và một loại 

nƣớc chấm chính bàn tay ngƣời dân xứ Bình Ba làm ra mới có hƣơng vị đó).  

      2. Gỏi cá mai 

3.Mực hấp 

      4. Cơm chiên dƣơng châu. 

      5. Trà đá 



   

 
 

Buổi chiều : 14h00: Quý khách lên Tàu HDV sẽ hướng dẫn quý khách tham quan Đảo Bình Ba, sẽ 

đi qua những bãi biển đẹp nổi tiếng của Bình Ba như đến với Bãi Bồ Đề, Bãi Nhà Củ, tại đây quý 

khách tham gia chƣơng giao lƣu văn nghệ “chƣơng trình BAR trên biển” vừa tắm biển, vừa 

thƣởng thức rƣợu vang cùng nhăm nhi trái cây,  lặn ngắm những Rạng san hô đủ màu sắc 

trên những phao nổi trên biển, cảm giác rất thoải mái và thú vị.   

16h30: Tập trung  vui chơi, tắm biển tại Bãi Nồm. 

18h30 :  Đoàn dùng bữa tối tự túc.Nghỉ đêm khám phá cuộc sống về đêm tại Bình Ba. 

 

NGÀY 2: VỊNH CAM RANH – ĐẢO BÌNH BA  - CẢNG BA NGÕI. 

Buổi sáng: 

 05h30: HDV VietJoy sẽ dẫn Quý khách đi tham quan về cảnh sinh hoạt đời thường của người dân 

trên đảo với nghề nuôi tôm hùm là thu nhập chính. Bằng phương tiện Xe Điện HDV sẽ hướng dẫn 

Quý khách đi qua những bãi biển đẹp nổi tiếng của Bình Ba như đến với Bãi Cửa, Bãi Chƣớng, 

Bãi hòn rùa . Quý khách tham quan , chụp hình, ngắm Bình Minh. (tự túc) 

07h00: Dùng điểm tâm sáng với món bún – bánh canh chả cá + bánh khọt + nước ngọt/ cà phê đặc 

sản Bình Ba. 

07h30: Quý khách tự do tắm biển Bãi Nồm, viếng Điện Quan Âm, vui vhơi khám phá đảo hoặc 

mua sắm đặc sản Bình Ba như: Rong biển, Cá khô, Mực, Bánh Khoai, Bánh Xoài… 

08h30: Quý khách trả phòng khởi hành về lại Cảng Ba Ngòi. Lên xe về lại TP.HCM 

09h30: Đoàn tiếp tục đi tham quan Vƣờn Nho, 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…. 

11h30:  Đoàn dùng cơm trưa tại Nhà hàng Cà Ná Quán.  

THỰC ĐƠN: 

1. Canh chua cá 

2. Cá kho tộ 

3. Mực trứng chiên nƣớc mắm 

4. Nai xào lăn 

5. Rau xào 

6. Cơm trắng 

7. Trà đá + Tráng miệng 

Đoàn khởi hành về TP.HCM. 

20h30: Về đến TP.HCM. Vietjoy tourist gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại! Kết thúc chương trình 

tour. 

Lƣu ý:  - Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết 

và các vấn đề khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

 


