
 
 

HTS INTERNATIONAL TRAVEL – YOUR AMAZING TRIP 
 
 

HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
Văn phòng 01: Số 274/52 đường 23/10, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa 

Văn phòng 02: Lapaloma Villa, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, KH 
www.htsinternationaltravel.com 

Hotline: 0918 97 79 68 
 

BÌNH BA ĐẢO XANH 
(Khởi hành: Thứ 3, thứ 7 hàng tuần) 

 
“Bình Ba là một đảo nhỏ nằm ngay cửa vào vịnh Cam Ranh nổi tiếng với tôm hùm bông xanh đặc biệt . 
Ngoài đặc sản tôm hùm, Bình Ba còn cuốn hút du khách với  những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp, những 
rạn san hô đầy màu sắc và nét đẹp bình dị, chất phác của những người dân trên đảo… HTS 
International Travel mời du khách tham quan và trải nghiệm những nét đẹp hoang sơ và mộc mạc của 
điểm đến thú vị này nhé”. 

 
                            OPTION 1: TOUR 01 NGÀY 
 
Nha Trang – Bình Ba – Nha Trang (Ăn trưa) 
06h00 Xe và HDV HTS International Travel  đón đoàn tại điểm hẹn khởi hành đi Bình Ba 
07h30 Đến cảng Đá Bạc, đoàn lên tàu du ngoạn đến Bình Ba, đoàn chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ và hoang 

sơ từ trên thuyền và nghe thuyết minh về mảnh đất, con người nơi đây  
09h00 Đến đảo Bình Ba (còn gọi là Cam Bình hay đảo Tôm Hùm) HDV hướng dẫn quý khách thăm quan 

Bãi Nồm và Bãi Chướng. Quý khách dùng bữa trưa trên bè nuôi tôm với các món ăn đặc sản trên đảo. 
 

Buổi chiều: Thuyền đưa Quý khách đi thăm quan các bãi tắm với cát trắng mịn và nước trong xanh 
tuyệt đẹp quanh đảo như: Bãi Cây Me, mũi Hòn Cò, Sa Huỳnh, Bãi Nhà Củ -  khám phá đáy biển 
với những rặng san hô và cá tự nhiên đầy màu sắc rực rỡ (chi phí tự túc) 

 
16h00 

Thuyền đưa đoàn về lại bến, đoàn khởi hành về lại Nha Trang – Kết thúc chương trình – Chào tạm 
biệt quý khách. 

 

OPTION 2: TOUR 02 NGÀY 01 ĐÊM 
Ngày 01: Nha Trang – Bình Ba (Ăn trưa, chiều) 
06h00 Xe và HDV HTS International Travel  đón đoàn tại điểm hẹn khởi hành đi Bình Ba 
07h30 Đến cảng Đá Bạc, đoàn lên tàu du ngoạn đến Bình Ba, đoàn chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ và hoang 

sơ từ trên thuyền và nghe thuyết minh về mảnh đất, con người nơi đây  
09h00 Đến đảo Bình Ba, đoàn nhận phòng  
09h00 Đến đảo Bình Ba (còn gọi là Cam Bình hay đảo Tôm Hùm) HDV hướng dẫn quý khách thăm quan 

Bãi Nồm và Bãi Chướng. Quý khách dùng bữa trưa trên bè nuôi tôm với các món ăn đặc sản trên đảo. 
 

Buổi chiều: Thuyền đưa Quý khách đi thăm quan các bãi tắm với cát trắng mịn và nước trong xanh 
tuyệt đẹp quanh đảo như: Bãi Cây Me, mũi Hòn Cò, Sa Huỳnh, Bãi Nhà Củ -  khám phá đáy biển 
với những rặng san hô và cá tự nhiên đầy màu sắc rực rỡ (chi phí tự túc) 
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17h30 

Buổi tối: Đoàn tham quan tiệc BBQ hải sản nướng như: ốc, sò, mực, cháo hải sản… cùng tận hưởng 
không khí trong lành và “dàn nhạc giao hưởng của biển”. 

 
Đoàn nghỉ đêm trên đảo 

Ngày 02: Bình Ba – Nha Trang (Ăn sáng) 
05h00 Đoàn di chuyển đến Bãi Chướng hoặc Hòn Cò. Quý khách đón bình minh tuyệt đẹp trên đảo và cùng 

hòa mình với làn nước trong xanh của bãi biển nơi đây 
07h00 Đoàn dùng bữa sáng 
08h30 Đoàn khởi hành về lại đất liền 
09h45 Xe đón đoàn về lại Nha Trang – Kết thúc chương trình – Chào tạm biệt quý khách 

 
BẢNG GIÁ TOUR 

Nhóm khách Nhóm 02-03 khách Nhóm 04 -06 khách Nhóm 07  khách trở lên 

Tour 01 ngày 1.150.000 đ/khách 899.000 đ/khách 799.000 đ/khách 

Tour 02 ngày 01 đêm 2.050.000 đ/khách 1.690.000 đ/khách 1.449.000 đ/khách 
 
Bao gồm: 
 

ü Vận chuyển: xe chất lượng cao 
ü Ăn uống theo chương trình 
ü Phí tham quan trên đảo, phí vệ sinh môi trường, bến bãi 
ü HDV HTS International Travel phục vụ theo chương trình 
ü Nước suối, khăn lạnh  
ü Bảo hiểm du lịch  
 
 

Không bao gồm: 
ü Chi phí cá nhân 
ü Các chi phí khác không được nêu trong chương trình 


