DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
ĐT: 028 3620 8008 - Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch đoàn riêng đảo Bình Ba 3 ngày 2 đêm giá rẻ
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu
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Tour du lịch Đảo Bình Ba: Du Lịch Nắng Mới chuyên cung cấp các tour khách đoàn, tour theo yêu cầu,
tour đoàn riêng, tour giá rẻ theo yêu cầu của quý khách. Chương trình khởi hành hàng ngày và theo lịch
yêu cầu. Chúng tôi có những chương trình đi các đảo hoang sơ, cuốn hút và là những điểm du lịch mới như
đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc, Nam Du, Hải Tặc, Kỳ Co,... để có được mức giá
và chương trình hấp dẫn nhất xin hãy liên hệ với bộ phận Tour Đoàn của Du Lịch Nắng Mới để được tư vấn
miễn phí.
NGÀY 01: TP.HCM - CAM RANH (3 BỮA CHÍNH)
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06:00 Xe và HDV đón quý khách tại công ty, khởi hành đi đến Vịnh Cam Ranh để đến với vương quốc tôm
hùm đảo Bình Ba.
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08:00 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.
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Tiếp tục hành trình và nghe HDV thu yết minh về những địa danh trên đường đi, hoặc tham gia các trò chơi
vui nhộn và thú vị như : Trổ tài làm ca sỹ - Đố vui địa danh – Xổ số vui – Đi tìm ẩn số .... với những phần
quà xinh xắn thú vị.

11:00 Đoàn dừng chân nghỉ ngơi thư giãn và dùng cơm trưa tại nhà hàng.
15:00 Tới Cam Ranh, HDV sẽ hướng dẫn khách lên tàu khởi hành từ cảng Ba Ngòi ra Đảo Bình Ba.
Sau hơn 1 giờ lênh đênh ngắm cảnh đẹp của Vịnh Cam Ranh, nghe thuyết minh về một trong những địa
điểm hoàn toàn mới với du khách về Đảo Tôm Hùm - Đảo Bình Ba.

16:30 Quý khách sẽ được sắp xếp chỗ lưu trú tại Nhà dân (homestay) hoặc Nhà Nghỉ. Sau đó HDV sẽ dân
Quý khách tham quan về cảnh sinh hoạt đời thường của dân đảo, sau đó Đoàn dùng bữa tối thân mật với
ngư dân trên đảo để tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người ngư dân biển tại đây.
Tự do tắm biển Bãi Nồm hay dạo quanh đảo.
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18:00 Dùng bữa tối tại bè. Ngủ đêm tại Bình Ba.

NGÀY 02: KHÁM PHÁ ĐẢO BÌNH BA (ĂN 2 BỮA + 1 TIỆC HẢI SẢN)
06:00 Dùng bữa sáng với bánh canh cá.
08:30 Đoàn khởi hành lên tàu để du ngoạn cảnh tại Vinh Cam Ranh, tàu sẽ đưa du khách đến những bãi
tám hoang sơ nhất chưa có tên trên bản đồ du lịch khu vực miền Trung:
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Như Bãi Bồ Đề, bãi Nhà Cũ, bãi Me: tại đây Quý khách có thể ngâm mình trong làn nước trong xanh tuyệt
đẹp, ngắm những rặng san hô tuyệt đẹp với những đàn các bơi lội tung tăng, Quý khách cũng có thể bắt
những con ốc với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau, hay Quý khách có thể thả câu để bắt được những
chú cá tươi ngon để chế biến bữa trưa.
11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.
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Về lại nhà nghỉ để nghỉ ngơi.
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15:00 Đoàn tập trung tại bãi Nồm tham gia các game show vui nhộn tại bãi biển như Dấu Ấn Tây Sơn,
Nâng Niu Thành Quả, Đừng Nhìn Lại...các game được xây dựng để tạo tinh thần vui vẻ và gắn kết các
thành viên trong công ty.
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19:00 Đoàn dùng bữa tối thân mật với ngư dân trên đảo để tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người
ngư dân biển tại đây cũng như thưởng thức các món đặc sản như : cháo Tôm hùm, Ốc năm ngón tay, cá
hấp, Mực nướng, rượu tiết tôm hùm...
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Tham gia chương trình giao lưu ca hát, và các game show vui nhộn nhảy múa trong tiếng sóng vỗ tại Bình
Ba. Nghỉ đêm tại Bình Ba.

NGÀY 03: BÌNH BA - TP.HCM (ĂN HAI BỮA)
06:00 Dùng điểm tâm tại chợ.
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07:00 Quý khách được ngắm bình minh trên Đảo và những cảnh đẹp trên Vịnh Cam Ranh.
Quý khách sẽ đi lên đỉnh núi ngắm toàn bộ cảnh biển tuyệt đẹp tại Vịnh Cam Ranh.
Phía xa xa là tháp lô cốt của người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ 19 mà người dân nơi đây quen gọi là Lầu
Ông Hoàng 2.
Tham quan các bệ đỡ súng thần công và là nơi tiếp giáp duy nhất giữa biển và đất liền.

Sau đó Quý khách có thể tham qua những ngôi chùa đọc đáo trên đảo như: Tịnh Thất Ngọc Gia Hương hay
Điện Đạ Tạng, đây là những di tích lịch sử trên đảo bằng xe máy hoặc xe điện. (Chi phí tự túc).
Đoàn tự do ra chợ để mua những hải sản tươi sống làm quà cho người thân và gia đình sau 1 chuyến đi đến
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một vùng đất mới đầy thú vị.

11:00 Dùng cơm trưa tại bè.
12:00 Khởi hành về cảng Ba Ngòi.
13:00 Đoàn tiếp tục khởi hành về TP.HCM.
Kết thúc chương trình tour, chia tay và hẹn gặp lại./.
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BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2021 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
Thời Gian

Khách sạn

Theo yêu cầu

3N2Đ hoặc theo
yêu cầu

Homestay hoặc tương
đương

Giá Tour

Phương Tiện

1,799,000đ

Xe Ô Tô
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Khởi hành

Lưu ý: Giá tour áp dụng từ 20 khách trở lên.
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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.
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Vận chuyển:

+ Xe du lịch 29, 45 chỗ đưa rước theo chương trình.
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+ Tàu đưa rước và tham quan đảo.

Ăn uống:

Ăn sáng: 02 bữa tại chợ.
04 bữa chính tiêu chuẩn 100.000 đồng/bữa.
01 Tiệc Hải Sản 200.000 vnd/bữa.
Khách sạn: Homestay.
Bình Ba: Nhà nghỉ Phát Đạt/Bảy Hộ/ Mỹ Trâm (4 khách/phòng).
Tham quan: Những điểm tham quan tính phí theo chương trình.
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Hướng dẫn viên: Hướng dẫn viên chuyên nghiệp của Du Lịch Nắng Mới.
Chương trình tối.
Chương trình giao lưu văn nghệ, thưởng thức hải sản tươi sống và karaoke.
Teambuilding ngoài biển.

Quà tặng:
+ Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp.
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+ Nón Du Lịch Nắng Mới.
+ Nước uống: 02 chai/khách/ngày.
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+ Khăn lạnh.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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Văn phòng Đặt Tour
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 028 3620 8008
Hotline: 0934 040 332
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Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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