
 
 

KHÁM PHÁ ĐẢO BÌNH BA 

VƯƠNG QUỐC TÔM HÙM – BBQ HẢI SẢN 

Thời gian: 2 ngày 2 đêm | Phương tiện: Xe giường nằm | Khởi hành: Hàng ngày 
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CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Vịnh Cam Ranh 

- Bót Cửa 
- Tháp Lô Cốt 

- Điện Địa Tạng 

- Tịnh thất Ngọc Gia Hương 

- Bãi Me 

- Hòn Rùa 
- Bãi Chướng 

- Bãi Nồm 

- Cano qua đảo Bình Ba 
- BBQ Hải sản – tôm hùm 

- Tiêu chuẩn 2 - 3 khách ngủ 1 phòng 
- Ưu tiên sử dụng xe giường nằm Cabin của PHƯƠNG TRANG BUS khi đặt tour sớm 

- Cam kết khởi hành từ 2 khách 



NGÀY 1: CẢNG CAM RANH - KHÁM PHÁ ĐẢO BÌNH BA 

 
 

 

Buổi tối: 
 

21:00 Quý khách có mặt tại điểm hẹn và thủ tục đi Cam Ranh, du khách cần đăng ký điểm đón 

trước ngày khởi hành: 

*Điểm đón quý khách (nếu đi xe Phương Trang) 

● Xe trung chuyển đón tận nhà – nội thành TP,HCM (tùy ngày) 

● Bến Xe Miền Tây: 395 Kinh Dương Vương - Phường An Lạc – Quận Bình Tân, TP.HCM. 

● 43 Nguyễn Cư Trinh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM. 

● 486J Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, TP.HCM 

● 798 Xa lộ Hà Nội, Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM. 
 
 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối 
 

Buổi sáng: 
 

06:00 Đến Cam Ranh, xe và hướng dẫn viên (HDV) của công ty Vietnam Booking đón Quý khách 

tại Cảng Cam Ranh, bắt đầu hành trình tour Bình Ba 2N2Đ. 

07:00 Từ cảng, du khách sẽ di chuyển 20 phút trên cano và thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên 

tuyệt đẹp của Vịnh Cam Ranh. Song với đó, du khách còn được trải nghiệm các bãi tắm đẹp 

của Đảo Tôm Hùm (Đảo Bình Ba). 

TỐI NGÀY 1: TP. HCM – VỊNH CAM RANH 



08:00 Quý khách nhận phòng và dùng bữa sáng với món bún chả cá trứ danh. 

09:00 Xe đưa Quý khách ra bãi củ tắm biển, lặn ngắm san hô và chụp những bức ảnh tuyệt đẹp 

trên Đảo Bình Ba. 

Buổi trưa: 

12:00 Du khách dùng bữa trưa. 

Thực đơn: 

✔ Canh chua cá bớp. 

✔ Mực xào chua ngọt. 

✔ Cá chiên sốt cà. 

✔ Cá kho tộ. 

✔ Tôm rim thịt 

✔ Cơm trắng. 

✔ Trái cây bốn mùa. 

✔ Nước suối. 
 

Sau buổi cơm trưa, Quý khách về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho một buổi chiều thơ mộng. 

Buổi chiều: 
 

15:00  Tiếp tục chương trình tour Bình Ba 2N2Đ, Quý khách trải nghiệm các hoạt động vui chơi 

tại đảo Bình Ba (xe đón tại nhà nghỉ), du khách tham quan những địa điểm tuyệt đẹp: 

● Bót cửa: Du khách có thể ngắm toàn cảnh vẻ đẹp của vịnh Cam Ranh. Đây là nơi tiếp giáp gần 

nhất giữa đảo và đất liền và cũng là nơi du khách có thể nhìn thấy khu quân sự trong điểm 

của nước ta. Do đó, du khách có thể cảm nhận được sự thiêng liêng của Tổ Quốc khi đứng tại 

đây. 

● Tháp lô cốt: Đây còn được gọi là lầu ông hoàng, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. 

● Tịnh Thất Ngọc Gia Hương: Du khách được dạo quanh khuôn viên, các công trình kiến trúc 

cổ. Tới đây, du khách sẽ cảm nhận được tâm hồn thư thái, và có thể thắp hương cầu nguyện. 

● Điện Địa Tạng: Đây là nơi người dân bản địa thường đến để thắp hương cầu nguyện. 

● Bãi tắm trên đảo: Du khách có thể dạo bước tại những bãi biển đẹp nhất của khu vực này 

như Bãi Me, Hòn Rùa, Bãi Nhà Cũ và Bãi Chướng. 

17:30 Du khách về phòng nghỉ ngơi hoặc tham quan Làng - Nơi mà du khách có thể thấu hiểu 

thêm về cuộc sống của người dân bản địa. 

Buổi tối:  

19:00  Quý khách thưởng các món hải sản ngon nhất của vùng biển do chính tay người dân trên 

đảo chế biến tại nhà bè hải sản. 

Thực đơn: 

 
✔ Tôm Hùm nướng. 

✔ Ốc các loại: bàn tay, ốc nón, ốc mặt trăng, ốc gai hấp sả. 
✔ Mực nướng sa tế. 
✔ Hàu nướng đậu phộng. 
✔ Sò nướng mỡ hành. 



NGÀY 2: KHÁM PHÁ ĐẢO BÌNH BA - HỒ CHÍ MINH 

✔ Cháo hải sản trứ danh Bình Ba (cá cơm , sò huyết , cầu gai , hầu hương) 
✔ Sò hấp sả ớt. 
✔ Cá nướng giấy bạc. 
✔ Nước suối. 

21h00 Quý Khách về phòng nghỉ ngơi. 
 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa 
 

Buổi sáng: 
 

06:00 Quý khách dùng bữa sáng tại nhà bè. 

09:00 Quý khách được đắm chìm trong làn nước trong xanh, tản bộ trên bờ cát mịn tại bãi Nồm 

khi đi tour du lịch Bình Ba. 

Buổi trưa: 

11:00 Quý khách dùng cơm trưa tại Bè, Bãi Chướng hoặc tại nhà nghỉ (tùy thuộc vào du khách lựa 

chọn). 

Thực đơn: 

✔ Tả pí lù trứ danh 
✔ Lẩu cá 
✔ Cá hấp cuốn bánh tráng 
✔ Mực chiên xù 
✔ Cá chiên xoài bằm 
✔ Trái cây 
✔ Nước suối. 

12h00 Quý khách lên tàu trở về lại đất liền. 

Buổi chiều: 

13h15 Hướng dẫn viên đưa Quý khách ra xe để làm thủ tục check in lên xe về HCM. 

20:00 Về tới Hồ Chí Minh, kết thúc chương trình tour Bình Ba 2 ngày 2 đêm. Hẹn gặp lại Quý 

khách tại các tour du lịch hấp dẫn, thú vị khác của Vietnam Booking. 



BẢNG GIÁ TOUR BÌNH BA 2N2Đ ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/ KHÁCH 
 

 

TIÊU CHUẨN 
NGƯỜI LỚN 

Từ 10 tuổi 

TRẺ EM 

Từ 5 - 9 tuổi 

Hàng ngày 2 290 000 Đ 1 720 000 Đ 

 

Lưu ý: Du khách khi đi mang theo giấy CMND/CCCD hoặc bằng lái xe hoặc passport. 

Vì vấn đề quân sự nên Tour không nhận Khách Nước Ngoài và Việt Kiều. 

 
DỊCH VỤ BAO GỒM: 

● Vận chuyển: Xe máy hoặc xe điện tham quan trên đảo Bình Ba. 

● Vé tàu qua lại đảo bằng Cano. 

● Vé xe giường nằm khứ hồi: TP.HCM – Cam Ranh – TP.HCM (Dự kiến: hãng xe Phương Trang). 

● Lưu trú: Nhà nghỉ trên đảo, phòng máy lạnh sạch sẽ thoáng mát đầy đủ tiện nghi, 2 

người/phòng, trường hợp lẻ ngủ ghép 3 người/phòng. 

● Ăn uống: Các bữa theo chương trình, bao gồm tiệc hải sản: 2 bữa sáng + 2 bữa trưa + 1 bữa 

tối. 

● Hướng dẫn viên: Thuyết minh và phục vụ cho đoàn tại Bình Ba. 

● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 20.000.000đ/vụ. 

● Tham quan: Cano đi lặn san hô, bè nổi, xe máy hoặc xe điện tham quan leo núi săn ảnh đẹp, áo 

phao. 

 
KHÔNG BAO GỒM: 

● Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình (giặt ủi, điện thoại, thức uống trong minibar…). 

● Thuế VAT 10% (nếu quý khách có nhu cầu). 

● Phụ thu phòng đơn: 400.000đ/khách (áp dụng với trường hợp khách đăng ký đi một mình mà 

không thể ghép ngủ ghép cùng người khác) hoặc do yêu cầu được ngủ riêng từ phía khách hàng. 

 
GIÁ TOUR – ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐI THEO: 

 

● Trẻ em từ 1-4 tuổi hoặc chiều cao dưới 1m2 miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không 

chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá 

tour (tiêu chuẩn như trẻ em tính phí). 

● Nếu 01 người lớn đi kèm 01 trẻ từ 1-4 tuổi thì trẻ phải mua 50% giá tour của người lớn (được 

hưởng chỗ ngồi riêng trên xe, 1/2 suất ăn người lớn và các dịch vụ khác như trẻ đóng 75% giá 

tour). 

● Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải ngủ chung 

giường với bố mẹ). 02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu chuẩn giường ngủ riêng. 

● Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. 

 
QUY ĐỊNH HỦY TOUR: 

Quý khách vui lòng thanh toán các khoản hủy tour, lệ phí cụ thể: 

● Hủy tour ngay sau khi đăng ký: phí phạt 50% giá tour. 



● Hủy tour trước 07 ngày khởi hành: phí phạt 70% tổng giá trị đăng ký tour. 

● VIETNAM BOOKING không giải quyết các trường hợp hủy tour trước 05 ngày khởi hành, phí 

phạt 100% giá tour. 

 

LƯU Ý: 

● Lưu ý, khi đi xe bus sẽ không có hướng dẫn viên đi cùng Khách hàng sẽ nghỉ ngơi trên xe 

cho tới khi lên tới cảng Cam Ranh sẽ có hướng dẫn viên tiếp đón 

● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình 

● Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại 

● Du khách có mặt tại điểm đón trước 30 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí phạt 100% giá trị của tour. 

● Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Nhưng không huỷ bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thoả thuận với đoàn. 

● Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, 

không mang vali lớn. Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc không có cha mẹ đi cùng thì cần giấy cam 

kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

● Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong quá trình tham quan du lịch. 

● Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

“Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… hoặc do có sự cố, có sự 

thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Công ty 

sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không 

chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh” 

 
 

Kính Chúc Quý Khách Chuyến Du Lịch Nhiều Kỉ Niệm Và Niềm Vui! 

VIETNAM BOOKING - NIỀM TIN CỦA BẠN 


