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Chương trình du lịch 2019 

BÌNH BA – BÌNH HƯNG – BBQ TÔM HÙM – BAR 

TRÊN BIỂN – HANG RÁI – VƯỜN NHO 
Thời gian : 03 ngày 03 đêm. 

Phương tiện: Đi về bằng xe 

Lịch khởi hành : theo yêu cầu 

 

  
 

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

Khám Phá Bình Ba – Bình Hưng – Hang Rái – Vườn Nho 3 ngày 3 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 – Bình Hưng – Hang Rái – Vườn Nho để cảm nhận 

cuộc sống nơi thiên đường. 

                           

ĐÊM NGÀY 1: TP.HCM – VỊNH CAM RANH. 

20h00: Xe 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. 

- Điểm 01: 20h00 tại công ty Vietjoy, 57/36 Lê Đức Thọ, Phường 7, Gò Vấp. 

- Điểm 02: 20h30 tại nhà văn hóa thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch. 

- Điểm 03: 21h00 tại ngã tư hàng xanh, ngay căng xăng comeco. 

        và dọc quốc lộ 1A 

NGÀY 1: VỊNH CAM RANH – ĐẢO BÌNH BA – VÒNG QUANH ĐẢO 

Buổi sáng: Quý khách dừng chân ăn sáng (bún cá hoặc bánh canh, hủ tiếu, mỗi khách 1 

tô/phần) 

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. 
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THỰC ĐƠN : 

1. Lẩu chua cá bóp 

2. Mực xào chua ngọt 

3. Cá chiên Bình Ba 

4. Trứng chiên 

5. Cá Bình Ba Chiên sốt cà 

6. Rau sống 

7. Trà Đá 

15h00: HDV sẽ dẫn Quý 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. Bằng phương tiện xe Điện HDV sẽ 

hướng dẫn Quý khách tham quan một vòng quanh đảo, sẽ đi qua những bãi biển đẹp nổi 

tiếng của Bình Ba như đến với Hòn Rùa, Hòn Cò, Bãi Chướng, Bãi Cửa, và Bãi Nhà Cũ 

với ánh hoàng hôn buông xuống trên đảo. Sau đó Đoàn tập trung vui chơi tắm biển tại Bãi 

Nồm. 

18h30 : Đoàn dùng bữa tối với những món đặc sản mà quý khách không thể bỏ qua 

được chính bàn tay người dân nơi đây chế biến với các loại Cá tươi sống vừa đánh bắt 

như món Tả Pí Lù bao gồm (cá cờ hoặc cá bóp phi lê mỏng + bánh trắng + rau sống + 

gỏi cá mai + và một loại nước chấm chính bàn tay người dân xứ Bình Ba làm ra mới 

có hương vị đó). (chi phí tự túc) 

Nghỉ đêm khám phá cuộc sống về đêm tại Bình Ba.  

NGÀY 2: SPA CAM RANH -  ĐẢO BÌNH HƯNG  - BAR TRÊN BIỂN   

Buổi sáng:  

05h30: Quý khách tự do đi tham quan về cảnh sinh hoạt đời thường của người dân trên đảo 

xa với nghề nuôi tôm hùm là thu nhập chính. Quý khách tham quan , chụp hình, ngắm 

Bình Minh tại Bãi Nồm. 

06h30: Dùng điểm tâm sáng với món bánh canh chả cá, bún chả cá , bánh khọt …đặc sản 

tại Bình Ba. Sau đó quý khách làm thủ tục trả phòng. 

08h00: Đoàn lên tàu khởi hành về lại đất liền.,và di chuyển vào Cam Ranh. Quý khách 

tham quan Spa Cam Ranh – Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng & Phục Hồi Chức Năng Cam 

Ranh. Tại đây, du khách sẽ tận hưởng những giây phút thư giãn, phục hồi năng lượng sau 

một ngày lênh đênh trên biển với các dịch vụ: Tắm Bùn Khoáng Nóng – Tắm Khoáng 

Thảo Dược – Ngâm Khoáng Nóng, thưởng thức trứng ngâm khoáng nóng bổ dưỡng tại 

Spa Cam Ranh (chi phí tự túc). 

Tiếp tục hành trình, xe đưa đoàn đến Bãi Kinh – Bãi Bình Tiên, Quý khách xuống tàu khởi 

hành qua đảo Bình Hưng (10 phút). 

Đến đảo Bình Hưng, Quý khách nhận phòng, nghỉ ngơi (dịch vụ Nhà Nghĩ ).  

10h00: Quý khách lên tàu bắt đầu hành trình khám phá Đảo Bình Hưng. Tàu đưa du khách 

Ra Bè. Với những dụng cụ câu đã chuẩn bị sẵn, quí khách có thể trổ tài câu cá. Chiến lợi 

phẩm mà quý khách câu được sẽ giúp cho bữa trưa của quý khách thêm phần phong phú. 

Hoặc du khách sẽ hòa mình mình với làn nước trong xanh và cảm nhận được cuộc sống 

bình dị và hiền hòa của ngư dân vùng biển đảo, những con người thuận hòa và chân 
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chất. Quý khách có thể tự do đi xe điện tham quan  Phật Bà Quan Âm, Ngọn hải đăng 

Hòn Chút – cây đèn biển của vịnh Cam Ranh. 

12h00: Đoàn dùng cơm trưa trên Bè, tự do nghĩ ngơi. 

13h30: Chiều tàu sẽ đưa quý khách tham quan vòng quanh đảo, lặn ngắm san hô với những 

loại san hô nhiều màu sắc, câu cá hay đi trên những bãi rạng để bắt ốc. tại đây quý khách 

tham gia chương giao lưu văn nghệ “chương trình bar trên biển” vừa tắm biển, vừa 

thưởng thức rượu 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. Tham quan 

bãi chuối, bãi tắm suối Nước Ngọt; nơi dòng nước suối trong mát, từ trên đỉnh núi Chúa 

đổ thẳng xuống biển (quý khách sẽ cảnh giác vừa tắm biển vừa tắm suối cùng một nơi). 

18h00: Đoàn dùng buổi tối với tiệc BBQ hải sản Tôm Hùm trên Bè với các món đặc 

trưng:  

Thực Đơn :  

1. Tôm Hùm Cháy Tỏi/ nướng/hấp 

2. ốc mặt trăng/ốc nón/ốc bàn tay hấp 

3. cá nướng + bánh tráng + rau sống. 

4. Mực nướng  

5. Cơm chiên hải sản 

6. Lẩu  hải sản + bún + rau 

7. Trà đá 

8. Tráng miệng. 

Cùng nhau nhảy múa hát hò, vui chơi giao lưu trên Bè Nỗi. Sau đó Đoàn tự do dạo biển 

khám phá Đảo bình hưng về đêm. 

NGÀY 3: BÌNH HƯNG – HANG RÁI – VƯỜN NHO – TP.HỒ CHÍ MINH  (Ăn sáng, 

trưa) 

Buổi sáng: Đoàn ăn sáng trên đảo, cùng thưởng thức những món ăn dân dã mang hương vị 

miền biển như: Bánh canh, bánh xèo tôm mực, bún cá…. Sau đó quý khách làm thủ tục trả 

phòng. 

08h00: Quý khách trả phòng tạm biệt đảo Bình Hưng, lên tàu về lại đất liền 

08h30: Xe đưa quý khách tham quan Hang Rái, một địa danh nổi tiếng của tỉnh Ninh 

Thuận, chỉ cách đảo Bình Hưng 14km. Đây là rạn san hô cổ khổng lồ, với bàn thạch hình 

thù kỳ lạ, được mệnh danh là thác nước trên biển đẹp nhất Việt Nam. 

09h30: Đoàn tiếp tục đi tham quan Vườn Nho, đến đây, khách sẽ được thoải mái chụp ảnh 

với những chùm nho trĩu quả. Nếu muốn, khách có thể mua nho trực tiếp tại vườn, hoặc 

mua các đặc sản làm từ nho như: nước ép, rượu nho…. 

Đoàn dùng cơm trưa tại Nhà hàng Cà Ná Quán . Sau đó Đoàn tiếp tục khởi hành về Tp. 

HCM. Đoàn sẽ ghé dừng chân tham quan mua sắm đặc sản từng địa phương. 

Dự kiến 20h00: Gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại. Kết thúc chương trình tour. 

 

GIÁ VÉ BAO GỒM: 

 Xe  đời mới có máy lạnh, đưa đón khách đi theo chương trình tour. 

 Lưu trú:  
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+ Bình Ba ở tại nhà nghỉ hoặc nhà dân, đủ tiêu chuẩn, nệm, mền, máy lạnh, tiêu 

chuẩn 4-6 khách/phòng. 

+ Bình Hưng ở tại nhà nghỉ đầy đủ tiêu chuẩn, nệm, mền, máy lạnh. tiêu chuẩn 4-6 

khách/phòng. 

 Ăn uống bao gồm :  

+ Ăn sáng: 03 bữa, dùng điểm tâm theo ẩm thực địa phương. 

+ Ăn chính: 04 bữa trong đó có 1 bữa tiệc BBQ Tôm Hùm theo ẩm thực địa 

phương, bao gồm từ 5 món trở lên. 

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

 Phí thuyền di chuyển từ cảng đi Bình Hưng, Bình Ba và ngược lại 

 Phí tàu tham quan Lặn Ngắm San Hô. 

 Xe điện vòng quanh đảo Bình Ba. 

 Bar Trên Biển, Rượu Vang, Trái Cây. 

 Tham quan Hang Rái 

 Tham Quan Vườn Nho 

 Khăn lạnh, nước uống trên đường (1 khăn, 1 chai/ ngày). 

 Bảo hiểm du lịch 10.000.000 VNĐ 

 Lặn ngắm san hô (áo phao, kính lặn) 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM: 

 Vui chơi giải trí  cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình 

 Không nhận khách Nước Ngoài, và Việt Kiều. 

 Thuế VAT 10% 

 Vé Bùn Khoáng Cam Ranh. 

 Xe điện bình hưng. 

 Bữa tối tự túc tại bình ba 

PHỤ THU 

 Phòng 2 phụ thu :  250.000vnđ/phòng/đêm. 

 Phòng 3 phụ thu :  150.000vnđ/phòng/đêm. 

GIÁ VÉ  DÀNH CHO TRẺ EM: 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 1 vé 

 Trẻ em từ 5 – 9  tuổi mua 75% vé, có ghế ngồi trên xe, ăn uống 1 xuất như người lớn 

và ngủ chung với bố mẹ. 

 Trẻ em dưới 04 tuổi: Không tính vé, gia đình tự lo. Hai người lớn được kèm 01 trẻ 

em, trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 75% vé. Mua ghế ngồi cho em bé miễn phí :  

500.000đ/bé/lượt. 

QUY ĐỊNH HUỶ VÉ:  

 Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua chịu chi phí: 30% giá vé . 

 Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

 Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

 Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá 

vé. 

Lưu 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. 

 


