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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Đảo Bình Bình Ba - Nha Trang - Đảo Yến - Hòn Nội
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm

Mã Tour: TN-2422 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Chương trình tour khám phá Bình Ba - Đảo Yến - Hòn Nội:  Cụm Đảo Yến - Hòn Nội được biết đến
như là một trong những cụm đảo thuộc khu vực Vịnh Cam Ranh - Khánh Hòa. Đảo nổi bật như là nơi sinh
sống và làm tổ của hàng ngàn cá thể chim yến khác nhau. Với vẻ đẹp tự nhiên cực kì hoàn hảo cùng sự
thanh bình, yên tĩnh của mình, Đảo Yến Hòn Nội trở thành điểm đến du lịch tuyệt vời cho những du khách
đến với thành phố Nha Trang những năm gần đây. Với hành trình tour Du Lịch Nha Trang  kết hợp vừa
khám phá Bình Ba và Nha Trang và các đảo nhỏ trong vịnh Nha Trang, sẽ giúp quý khách có cơ hội trải
nghiệm những ngày thật thú vị khi lưu dấu tại thành phố này nhé!

ĐÊM 01: TP.HCM - CẢNG CAM RANH

20h00: Xe và HDV Du Lịch Nắng Mới đón quý khách tại Tp.HCM . Khởi hành đi Cam Ranh . Quý khách nghỉ
đêm trên xe. Xe dừng chân tại điểm dừng chân để quý khách nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân.

NGÀY 01: CẢNG CAM RANH - ĐẢO BÌNH BA - TP. NHA TRANG

05h00: Đến Cam Ranh, xe ghé nhà hàng đê quý khách vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm.

05h45: Xe và hướng dẫn viên đưa quý khách tham quan Chùa Ốc - một ngôi chùa nổi tiếng ở Cam Ranh với
kiến trúc hình xoắn ốc và trang trí hoàn toàn bằng vỏ ốc.

06h20: Xe đưa đoàn đến cảng Cam Ranh, hướng dẫn viên làm thủ tục cho quý khách lên tàu, khởi hành ra
đảo Bình Ba. Trên thời gian tàu di chuyển ra đảo Qúy khách 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.( Nếu quý khách muốn đi
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cano thì đóng thêm 40.000đ/người/lượt).

08h00: HDV sẽ đưa quý khách lên Xe Điện đi tham quan Lầu Ông Hoàng 2 nằm ở trên đỉnh núi, tại đây quý
khách có thể ngắm toàn bộ khung cảnh cảng Cam Ranh, quý khách có thể thấy được những chiếc tàu quân
sự và nếu mai mắn quý khách có thể nhìn thấy tàu ngầm của Việt Nam, đây là phong cảnh tuyệt đẹp để
các bạn chụp hình lưu lại những kỷ niệm đáng nhất cho chuyến du lịch đảo Bình Ba. Sau đó xe điện tiếp
tục đưa đoàn đến Bãi Chướng là bãi biển tuyệt đẹp trên đảo Bình Ba rất hoang sơ và nước trong xanh rất
đẹp, tại đây quý có thể tắm biển hoặc chụp hình (Sau khi tắm biển xong, quý khách tự túc phí tắm nước
ngọt).

10h30: Qúy khách đến nhà dân nghỉ ngơi, dùng cơm trưa và tự do đi dạo.

14h00 : Qúy khách lên tàu quay lại cảng Cam Ranh (Nếu qúy khách muốn đi cano để tiết kiệm thời gian thì
sẽ đóng thêm 40.000đ/ người/lượt)

15h00:  Qúy khách cập cảng Cam Ranh và lên xe về TP. Nha Trang.

16h30: Về đến TP. Nha Trang,quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Sau đó quý khách tự do tắm
biển.

18h30: Xe đưa quý khách dùng cơm tối.

Buổi tối: Quý khách tự do khám phá TP.Nha Trang về đêm.

Nghỉ đêm ở Nha Trang.

NGÀY 02: ĐẢO YẾN - HÒN NỘI - NHA TRANG

06h30: Xe đưa quý khách đến Cảng Yến Sào.Bắt đầu hành trình tham quan Đảo Yến - Hòn Nội.

09h00: Tàu cập bến, quý khách sẽ được tham quan hang yến Hòn Sam, khám phá những rạn san hô đầy
màu sắc bằng tàu đáy kính.

09h30: Quý khách di chuyển đến bãi tắm đôi. Tại đây, quý khách được tự do nghỉ ngơi, thỏa sức vẫy vùng
dưới làn nước trong xanh, sử dụng các dịch vụ giải trí ở trên đảo như: câu cá, chèo thuyền kayak… (có thu
phí). Đồng thời quý khách có thể chinh phục đỉnh Du Hạ cao 90m và ngắm nhìn toàn cảnh Đảo Yến - Hòn
Nội từ độ cao này.

11h30: Dùng cơm trưa tại nhà hàng trên đảo với các món ăn đặc trưng như:

13h00: Quý khách ghé thăm miếu thờ Tổ nghề Yến Sào Khánh Hòa và tìm hiểu lịch sử hình thành, phát
triển ngành nghề Yến Sào.

14h00: Quý khách lên tàu trở về đất liền.

15h00: Xe đưa quý khách tham quan mô hình nuôi Yến trong nhà, tận mắt thấy Yến làm tổ, xem các khâu
chế biến Yến thành phẩm và các sản phầm làm từ Yến. Dùng trà Yến thanh nhiệt miễn phí.

16h00: Xe đưa quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

Quý khách dùng tiệc tối và sau đó, Nghỉ đêm ở Nha.

NGÀY 03: NHA TRANG - SÀI GÒN
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07h00: Quý khách ăn sán tại khách sạn và sau đó trả phòng đi Chợ Đầm Nha Trang. Tiếp tục hành trình
quý khách về Sài Gòn ngắm biển Cà Ná và dùng cơm trưa tại đây.

19h00: Về đến Sài Gòn kết thúc chương trình tour hướng dẫn viên công ty nói lời chia tay và hen gặp lại
quý khách trong hành trình tiếp theo.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn Giá Người Lớn  Trẻ em 5-10T Phương Tiện

2 sao 2,690,000 2,017,000 Ô tô

3 sao 2,990,000đ 2,290,000 Ô tô

Lịch khởi hành khởi hành theo yêu cầu

Giá trên áp dụng cho đoàn từ 50 khách

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Ăn trưa tại Nhà Hàng Hòn Nội.

- Tàu Đáy kính tham quan san hô.

- HDV.

- Phí vào Cảng.

- Bảo hiểm du lịch.

- VAT.

 

* KHÔNG BAO GỒM:

- Xe vận chuyển.
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- Câu cá giải trí tại vùng biển của Đảo Yến.

- Chè Yến Sào nguyên chất chưng cách thủy với đường phèn, hạt sen, táo tàu.

- Dịch vụ bán đồ tắm, khăn tắm, quần bơi.

- Kính lặn, ống thở.

- Vé tắm nước ngọt.

- Các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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