
    

[A]: 89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 
[T]: 028.39293222 - 028.39291837 – [M]: 0908397283 (Mr.Tuấn) 
[W]: www.dulichcaonien.com – [E]: info@dulichcaonien.com  

 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐẢO BÌNH BA - NINH CHỮ 
 

-  Thời gian: 3 ngày 2 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 6/10/2020 
 

Ngày 01: Tp.HCM – Cam Ranh 
06h00: Đoàn khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM, khởi hành theo tuyến đƣờng 
cao tốc Sài Gòn – Dầu Giây đi Cam Ranh, ăn sáng tại Xuân Lộc, tiếp tục hành trình đi Phan Thiết 
dùng cơm trƣa. 
Buổi chiều: Đoàn đến Cam Ranh tham quan chùa Từ Vân – Ngôi chùa độc đáo đƣợc xây dựng 
từ vỏ sò ốc. Đoàn tham quan tắm khoáng nóng tại Khu du lịch Suối Khoáng Cam Ranh. 
 

Ngày 02: Cam ranh - Đảo Bình Ba – Ninh Chữ 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, xe đƣa Đoàn ra bến tàu cảng Cam Ranh, xuống tàu tham 
quan Đảo Bình Ba. Đoàn đƣợc ngắm toàn cảnh Vịnh Cam Ranh. Đến Đảo Bình Ba Đoàn tham 
quan Lăng Ông Nam Hải, Tịnh thất Ngọc Gia Hương, tìm hiểu đời sống của ngƣời dân trên 
đảo. Dùng cơm trƣa với những món đặc sản Tôm hùm, cá, các loại ốc nướng ..... 
Buổi chiều: Đoàn tắm biển Bình Ba. 15h00: Đoàn khởi hành vào đất liền, lên xe khởi hành theo 
tuyến đường biển tuyệt đẹp từ Cam Ranh – Bình Hưng - Vĩnh Hy – Ninh Chữ, nhận phòng 
khách sạn, ăn tối, nghỉ đêm tại biển Ninh Chữ. 
 

Ngày 03: Ninh Chữ – Tp.HCM 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại resort, tự do tắm biển Ninh Chữ buổi sáng, nghỉ ngơi.  
11h00: Đoàn trả phòng dùng cơm trƣa.  
Buổi chiều: Đoàn khởi hành trình về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 

(thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 2.190.000VNĐ/khách 
 

Giá tour bao gồm:  
 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chƣơng trình. 
 + Ăn theo chƣơng trình: Từ sáng ngày đi đến trƣa ngày về. 
 + Lƣu trú: tiêu chuẩn 2 sao ở Cam Ranh, resort 3 sao ở Ninh Chữ. 
 + Vé tham quan theo chƣơng trình, Tàu tham quan Đảo Bình Ba. Tắm khoáng nóng. 
 + Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ Đoàn. 
 + Nƣớc uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). Nón du lịch. 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 20.000.000VNĐ/vụ. 
 

Giá tour không bao gồm: 
  + Chi phí cá nhân khác ngoài chƣơng trình: giặt ủi, điện thoại …. 
  + Phụ thu phòng đơn: 600.000đ/khách (với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

Giá Tour trẻ em: 

 Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình tự lo cho bé tất cả chi phí – nếu có). 

 Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi : 50% giá tour(có ghế ngồi, suất ăn,ngủ chung với ngƣời lớn) 

 Trẻ em từ 11 tuổi  trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 
 

Ghí chú: Khi tham gia chƣơng trình tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ. Giấy tờ tùy thân 
(CMND hoặc Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em. 

 

HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


