Thời gian: 3 ngày 2 đêm – Đi về bằng xe máy lạnh
Du lịch Bình Ba thuộc địa phận xã Cam Bình, thị Xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
nằm cách Tp.HCM hơn 380km và cách đất liền hơn 1 giờ tày chạy. Vùng đất này nổi
tiếng với những bãi tắm trong xanh và những rặng San hô tuyệt đẹp và không khí thì
trong lành. Con người nơi đây thật hiền hòa và hiếu khách, phong cảnh thật hữu tình và
thơ mộng với vẻ đẹp rất hoang dã làm cuốn hút lữ khách khi lần đầu đặt chân đến Bình
Ba, ngoài ra du khách có thể thưởng thức nhiều loại hải sản tươi sống rất thơm ngon:
Cá Mú, cá Bốp, cá Hiếu, cá Thu, Mực ống, Mực lá…con nào cũng còn tươi rói trông
rất ngon và đặc biệt là Tôm Hùm: Người dân nơi đây nuôi rất nhiều loại tôm hùm, du
khách có thể thưởng thức rượu pha với tiết Tôm Hùm để cảm nhận được cái ngất ngây
của men nồng cộng gió biển mát lạnh làm cho lòng mình cảm thấy lâng lâng…
NGÀY 1:
TP.HCM – CÀ NÁ – BÌNH BA ( Ăn sáng, trưa, chiều)
Sáng:

Xe và hướng dẫn viên Du Lịch 5N đón khách tại điểm hẹn, khởi hành
đi Bình Ba.Dùng điểm tâm tại ngã ba Dầu Giây. Tiếp tục lộ trình
đến Cà Ná ngoạn cảnh bãi biển Cà Ná: Một trong những bãi biển
đẹp nhất miền Trung du khách chụp hình lưu niệm. Dùng cơm trưa
tại nhà hàng Biển xanh.

Chiều:

Đến cảng Ba Ngòi du khách lên tàu ra đảo Bình Ba: Du khách nghe
hướng dẫn giới thiệu đôi nét về Vịnh Cam Ranh, đến đảo Bình Ba
du khách nhận phòng, tắm biển tự do tại bãi Nồm. Dùng cơm chiều
tại nhà dân địa phương.

Tối:

Du khách tìm hiểu đời sống người dân trên đảo hay sinh hoạt tự do.

NGÀY 2:
Sáng:

THAM QUAN ĐẢO BÌNH BA

Quý khách dùng điểm tâm tại quán ăn địa phương với đặc sản: Bánh
Canh Chả Cá , Tàu đưa du khách tham quan vịnh, lặn ngắm
san hô, tắm biển tự do, tàu đưa du khách đến Nhà Bè: Tìm hiểu
cách nuôi Tôm Hùm, Cá, … trở về đất liền. Dùng cơm trưa với các đặc
sản địa phương: Gỏi Cá Cơm, Cá Hấp, Lẩu Chua Cá….

Chiều:

Du khách thuê xe máy dạo một vòng quanh đảo ngắm cảnh vịnh và
những bãi biển với những nét đẹp hoang sơ, chụp hình lưu niệm, ghé
thăm tịnh xá Ngọc Tràng, tịnh thất Ngọc Gia Hương. Về dùng
bữa chiều với tiệc Nướng BBQ tại bãi Nồm : Cá Nướng, Mực
Nướng, Ốc Nướng, Tôm Hùm Bình Ba…có sinh hoạt tập thể
hay Karaoke tại bãi biển

( Ăn sáng, trưa, chiều)

NGÀY 3 :

ĐẢO BÌNH BA - TP.HCM

( Ăn sáng, trưa)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm tại quán ăn địa phương. Tàu đưa du khách trở về đất liền, Khởi
hành về TP.HCM ghé tham quan cơ sở bán đặc sản rượu nho, mật nho, Tỏi, Táo Ninh
Thuận…mua ít quà lưu niệm, tiếp tục lộ trình đến Cà Ná dùng cơm trưa.
Chiều: Về đến TP. HCM, xe và hướng dẫn đưa du khách về lại địa điểm hẹn. Kết thúc tour. Chào Tạm
Biệt Và Hẹn Gặp Lại.

BAO GỒM :




-

-

1.948.000 đồng/khách

Vận chuyển : Xe du lịch đời mới 45 chổ máy lạnh.
Lưu trú : Tại nhà nghỉ trên đảo: Phòng có máy lạnh phòng tập thể
Ăn uống : 03 bữa sáng + 05 bữa chính.
Ăn sáng gồm: hủ tiếu, bún bò, phở, bánh mì ốp la, bánh canh + trà đá
Ăn chính gồm 04 bữa: Theo thực đơn địa phương ( 100.000 đồng/bữa/xuât )
Đặc biệt có 1 bữa tiệc Nướng tại Bãi Nồm : thực đơn 250.000 đồng/khách
Dịch vụ khác:
Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh.
Tàu tham quan vịnh Cam Ranh + tàu đi từ Ba Ngòi ra đảo Bình Ba.
Bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 10.000.000 đồng/trường hợp.
Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.
KHÔNG BAO GỒM : Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi và chi phí cá nhân.

 LƯU Ý :
-

-

-

Chương trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn, HDV sẽ hẹn với Quý
khách để cùng thống nhất với đoàn.
Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống là Ba, mẹ tự lo. Trẻ thứ 02 phải mua 75% vé tour : Bé ngồi xe, ăn và
ngủ ghép với bố mẹ.Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 75% giá vé tour. Bé có xuất ăn và ngồi,
cũng như tham quan theo chương trình và ngủ chung với bố mẹ. Bé thứ 02 phải mua 100% vé
tour. Bé từ 11 tuổi trở lên là 100% giá.
Khi đi Quý khách nhớ đem theo CMND, Passport, khai sinh trẻ em, kể cả visa rời
Trẻ em dưới 14 tuổi phải có cha mẹ đi kèm, nếu không thì phải có giấy xác nhận có đóng dấu
của địa phương nơi cư trú đi kèm người thân
Khách lớn tuổi ( từ 70 tuổi trở lên), khách khuyết tật, khi tham gia tour phải có người thân đi
kèm và phải cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ khi tham gia tour
Du khách đem theo hành lý gọn nhẹ và phải tự bảo quản hành lý, tư trang, tiền bạc trong suốt
thời gian của chuyến du lịch
Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thiên tai, đình công, bão lũ, dịch bệnh, tàu thuỷ,
xe lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, công ty du lịch 5N sẽ không chiụ trách nhiệm bồi thường
thêm bất kỳ chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng

