
 

Mã Tour : 14-KMHE 

TOUR TAM BÌNH (BÌNH BA – BÌNH LẬP  - BÌNH TIÊN) 

VĨNH HY - RESORT NGỌC SƯƠNG 3N3Đ 

 

 

  

 

 

Phương tiện: Đi và về bằng ôtô 

Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

Khởi hành:  Tối thứ 5 hàng tuần 

 

Tiêu chuẩn Giá tour (vnđ/khách) Phụ thu phòng riêng (vnđ/phòng) 

Khách sạn tiêu chuẩn 1.999.000 700.000  

TỐI 01 : TPHCM – CAM RANH Nghỉ đêm trên xe 

o 20:45 Xe và HDV 168 Travel đón Quý khách tại: 

o Điểm 01: tại công ty & Bến Xe Miền Tây, Quận Bình Tân 

o Điểm 02: Ngã 4 Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh 

o Điểm 03: Ngã 4 Thủ Đức, Quận 9 

o Sau khi đón Quý khách tại điểm hẹn, Đoàn khởi hành đi Cam Ranh 

trên chuyến xe đời mới, sang trọng, êm ái với trang thiết bị nội thất 

hiện đại. Những clip hài, nhạc nhẹ sẽ giúp Quý khách xóa tan sự căng 

thẳng trong công việc hàng ngày và nghỉ đêm trên xe 

 
 

NGÀY 01 : BÌNH LẬP – BÌNH BA – PHIM TRƯỜNG MỸ 

NHÂN KẾ 

Ăn Sáng, Trưa, Tối 



 

Buổi sáng 

07h00: Đến Bình Lập, quý khách tham quan và khám phá những bãi 

biển hoang sơ của Bình Lập như Bãi Ngang hoặc Bãi Lao là những 

bãi biển còn rất hoang sơ, đẹp đến mê ly. Quý 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 Sương, nơi có phong cảnh tuyệt 

đẹp và hoang sơ, là phim trường với những cảnh quay cực đẹp của 

các bộ phim nổi tiếng: Mỹ nhân kế và Những nụ hôn rực rỡ. 

o 10:00 Đoàn ra Cảng Ba Ngòi 

o Quý khách đặt chân đến với đảo Tôm Hùm, đoàn ăn sáng tại đảo với 

ẩm thực địa phương đậm chất Bình Ba. 

o Đoàn tự do vui chơi, tắm biển và chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Bãi 

Nồm 

o Ăn trưa tại đảo, nhận phòng nghỉ ngơi 

Buổi chiều 

o 14h30:  Khởi hành du ngoaṇ cảnh taị Viṇh Cam Ranh 

 Bãi Bồ Đề 

 Bãi Nhà Cũ 

 Bãi Me 

o 18:00 Cùng thưởng thức bữa tiệc  HẢI SẢN: 
1. Tả bí lù cá ngừ đại dương  

2. Bún + Bánh tráng + rau sống 

3. Các loại sò hấp 

4. Các loại Ốc hấp 

5. Cháo hải sản/cháo hàu 

6. Cá nướng 

7. Trà đá + tráng miệng 

 

o NGÀY 02 : BÌNH BA –BÌNH HƯNG - BÌNH TIÊN –VĨNH 

HY NINH CHỮ  

Ăn Sáng, Trưa, Tối 

Buổi sáng           

o Sáng: Quý khách dùng điểm sáng và tự do tắm biển. 

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

09h30: Về đến cảng Ba Ngòi và taṃ biêṭ đảo Tôm Hùm quyến rũ, xe 

đưa đoàn theo cung đường mới ven biển chia cách Ninh Thuận và 

Khánh Hoà để đến với Đảo Bình Hưng, một trong những vùng biển 

nước trong nhất Việt Nam. 

10h30: Đoàn dừng chân ngoạn cảnh biển Bình Tiên, một trong 

những bãi biển hoang sơ chưa được khai thác du lịch. 

12h00: Đến Bình Hưng, tàu đưa đoàn ra Đảo, đoàn tham quan ngọn 

Hải Đăng Hòn Chút, một trong những ngọn đèn biển cổ của Việt 

Nam. Đoàn dùng cơm trưa tại đảo với những món ăn mang đậm nét 

địa phương. 

o 13h15: Xe đưa đoàn về Ninh Chữ - Vĩnh Hy, trên đường đoàn nhìn 

ngắm Vịnh Vĩnh Hy với những bãi tắm còn hoang sơ của Vịnh, nhận 

phòng Resort nghỉ ngơi. 

o Đoàn tự do tắm biển tại Resort 

 



 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển Xe du lịch đời mới, máy lạnh đưa đón theo chương trình tour. 

Lưu trú 

01 đêm tại nhà nghỉ Bình Ba: ,4-6 khách/phòng. 

01 đêm tại Khách sạn Resort 3 sao 

Phòng 02, phụ thu 150.000đ/khách ngày thường, 250.000đ/khách ngày Lễ 

Ăn uống 
Ăn chính: 05 bữa chính  

Ăn sáng: 03 bữa ăn sáng ( 01 bữa sáng Buffet tại Resort ) 

Vé tham quan 
Phí tàu khứ hồi Bình Ba Bình Ba 

Vé tham quan Resort Ngọc Sương ( Yến Bay ) 

Bảo hiểm 10.000.000đ/Người/trường hợp. 

Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Nước suối, khăn 

lạnh,nón 

Nước suối: 1 chai ABC 500ml/ngày/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

Nón du lịch: 1 nón 168TRAVEL/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí cá nhân Giặt ủi, điện thoại,ăn uống và các chi phí ngoài chương trình ….. 

Điểm tham quan 

Xe điện  tham quan quanh đảo ( nếu sử dụng ) 

Phí tàu đáy kính ngắm san hô tại Vĩnh Hy 

Vé tham quan Resort Ngọc Sương 

o  18h00: Dùng cơm tối tại nhà hàng, tự do nghỉ đêm tại Resort. 

NGÀY 03 : NINH CHỮ – GỐM BÀU TRÚC - VƯỜN NHO 

– TP.HCM 

Ăn Sáng, Trưa 

o  

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Resort 

o Quý khách tự do tắm biển. 

o 08h30: Trả phòng khách sạn, xe đưa du khách tham quan làng Gốm 

Bàu Trúc, làng Dệt Mỹ Nghiệp là những làng nghề thủ công truyền 

thống của dân tộc Chăm. 

o 10h00: Tiếp dục tham quan Vườn Nho Phan Rang, chụp hình lưu 

niệm 

o 11h30: Xe đến Cà Ná. Quý KH dùng cơm trưa tại nhà hàng Cà Ná.  

o 13h00: Khởi hành về TpHCM. Trên đường về 168 Travel giới thiệu 

với Quý KH những địa điểm để mua quà cho người thân: mắm, khô 

mực… 

 



 

Quý khách có nhu cầu nâng cấp bữa ăn tối BBQ có Tôm Hùm: liên hệ 

( Do một số Du Khách không ăn được tôm hùm, nên Du Lịch 168 không đưa vào thực 

đơn để đảm bảo quyền lợi cho du khách ) 

Thuế VAT 10% Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

Khác Tiền tip HDV +Tài xế ( tự nguyện )  

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

1.Trẻ em từ 4 tuổi trở xuống: miêñ phi ́– cha mẹ lo toàn bộ chi phí cho bé nếu có phát sinh. 

2.Trẻ em từ 05 – 9 tuổi: 75% vé/bé – Tiêu chuẩn: 01 suất ăn, ghế ngồi, ngủ chung với Ba Mẹ. Nhưng 02 

người lớn chỉ kèm theo 01 trẻ em, từ trẻ thứ 02 trở lên phải mua 100% giá tour/bé 

3.Trẻ em từ 10 tuổi: 100% giá tour - như người lớn. 

 

Khởi hành: tối thứ 5 hàng tuần 

 


