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ĐẢO BÌNH BA  – VỊNH CAM RANH - NHÀ YẾN NHA TRANG 
Thời gian : 02 Ngày – 03 Đêm;  

Phương tiện: xe lửa 

--------------------------------- 

 Đêm 1 : TP HCM – NHA TRANG  

19h00’ HDV đón quý khách tại Ga Sài Gòn, đón chuyến tàu SNT2 hoặc SE4 khởi hành đi Nha 

Trang lúc 19h55 Hoặc 19h25, quý khách ăn tối tự túc trước khi lên tàu , nghĩ đêm trên tàu. 

Ngày 1 : VỊNH CAM RANH – ĐẢO BÌNH BA  
       

      Sáng ( 04h30 – 05h30 ) : Đoàn đến Ga Nha Trang ; Xe đưa quý khách về nhà hàng làm vệ sinh cá 

nhân, dùng điểm tâm sáng, Sau đó khởi hành đến cảng Ba Ngòi khởi hành ra đảo Bình Ba. Trên thời gian 

tàu di chuyển ra đảo Đoàn 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. Đến Bình Ba, du khách sẽ không khỏi trầm 

trồ vì “cái duyên” sắp đặt của tạo hóa nơi đây. Giữa biển là đảo, 

trên đảo là đá, là cây, là cỏ chen lẫn nhau tạo nên bức tranh non 

nước hữu tình, vừa hùng vĩ, vừa thi vị. Ở bất kỳ góc độ nào, trên 

thuyền, trên bè cá, trên những bãi biển, Bình Ba vẫn luôn có 

những góc ảnh mà bất kỳ nhiếp ảnh dù nghiệp dư hay chuyên 

nghiệp đều không thể bỏ qua những thước hình đáng yêu đến 

như vậy. 

Buổi trưa : Đoàn dùng cơm tại nhà dân với các món ăn mang đậm chất miền biển,sau đó về nhà nghĩ 

nhận phòng nghĩ ngơi. 

Buổi chiều :  Đoàn tham quan Điện Quan Âm của ngư dân Đảo, sau đó đoàn khởi hành đến Bãi Nồm, 

Bãi Chướng tự do tham quan, nghĩ ngơi tắm biển,( hoặc quý khách có thể tự do tham quan một vòng đảo 

bằng xe ôm của người dân Bình Ba. 

Buổi chiều : Đoàn dùng tự do dùng hải sản giá rẻ của ngư dân Bình Ba, tự do khám phá Bình Ba về đêm. 
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Ngày 2 :NHÀ YẾN NHA TRANG  –  CHÙA LONG SƠN  –  CHỢ ĐẦM 
   

Sáng:   Đoàn dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng, quý khách đến Cảng Bình Ba , tàu sẽ đưa quý 

khách về đất liền, đến Cảng Ba Ngòi xe đón quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó khởi hành về 

Nha Trang tham quan một trong những ngôi chùa lớn nhất Thành Phố Nha Trang « Long Sơn Tự », 

tham quan và dùng nước yến miễn phí tại Nhà Yến Nha Trang, tiếp tục lộ trình xe đưa quý khách Tham 

quan Nhà Thờ Đá, tham quan và mua sắm tại chợ Đầm với các món đặc sản của thành phố Nha 

Trang..... 

Buổi chiều : Qúy khách dùng đặc sản Nem Nướng Ninh Hoà, đoàn khởi hành ra ga Nha Trang đón 

chuyến tàu SNT1 về Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc SE1, về đến Ga Sài Gòn lúc 03h45 sáng hôm sau kết 

thúc chuyến hành trình. 
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