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Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

Phương tiện: Đi về ÔTô 

Khởi hành: Theo yêu cầu 

Chuyến đi Phú Yên - Nha Trang đưa du khách khám phá những bãi biển đẹp nhất để có thể tự 

mình chìm đắm với thiên nhiên, hay bị mê hoặc bởi vẻ đẹp vừa dịu dàng thanh khiết, vừa hoang vu 

của Gành Đá Dĩa_được đánh giá là đẹp bậc nhất thế giới, thiên nhiên nơi đây kỳ thú ngoài sức tưởng 

tượng… Không những thế, những món tôm, cá, cua, ghẹ... tươi rói được đánh bắt từ biển trong ngày 

sẽ là niềm vui bất tận cho mọi du khách trong và ngoài nước. 
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ĐÊM 1: TP.HCM – CẢNG VẠN GIÃ 

20h00: Xe và HDV VIETNAM TOURIST đón quý khách tại Tp.HCM. Khởi hành 

đi Điệp Sơn. Quý khách nghỉ đêm trên xe. Xe dừng chân tại điểm dừng chân để quý khách 

nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân. 

NGÀY 1: CẢNG VẠN DÃ – ĐẢO ĐIỆP SƠN – ĐẠI LÃNH – TÔI THẤY HOA VÀNG 

TRÊN CỎ XANH - VŨNG RÔ – MŨI ĐIỆN – BÃI MÔN – TUY HÒA 

 

Buổi sáng 

05h00: Đến TP. Nha Trang. Qúy khách vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm  

06h00: Xe đưa đoàn tiếp tục hành trình đến với cảng Vạn Dã 

08h00:  Quý khách lên tàu khám phá Đảo Điệp Sơnlà một dãy gồm 3 hòn đảo nhỏ 

thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh 

Khánh Hòa. Hành trình khám phá 

bắt đầu từ thị trấn Vạn Dã, sau 

khoảng một giờ đồng hồ lênh đênh 

trên biển, du khách sẽ đặt chân đến 

quần đảo Điệp Sơn. 

Điều đặc biệt chính là hành trình 

chinh phục con đường dưới biển 

vô cùng độc đáo và thú vị dài gần 

700 mét, nối liền hòn đảo giữa với 

đảo Điệp Sơn lớn. Con đường uốn 

lượn, rộng khoảng 1 mét và nằm sâu dưới mặt nước biển trong xanh chưa đến nửa mét. Đi bộ 

trên con đường này đem lại cảm giác vô cùng thích thú. 

 10h30: Qúy khách lên cano quay lại đất liền. Tiếp tục hành trình. 

Buổi trưa 

12h00: Quý khách dùng cơm trưa tại khu du lịch nhà hàng Đại Lãnh. Sau đó quý khách nghỉ 

ngơi, tự do chụp ảnh. 

Buổi chiều 

13h00:  Qúy khách tiếp tục hành trình, chinh phục Đèo Cả, Qúy khách dừng chân 

chụp hình và nhìn ngắm Vịnh Vũng Rô, nghe hướng dẫn viên kể lại hành trình Tàu Không 
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Số và sự kiện Vịnh Vũng Rô tại khu di tích Đường Mòn Hồ Chí Minh Trên Biển, đoàn tìm 

hiểu về cách thức nuôi tôm hùm và cuộc sống bình yên của ngư dân vùng biển 

14h00: Quý du khách tản bộ xuyên qua bãi Môn, bối cảnh trong phim “Tôi thấy hoa 

vàng trên cỏ xanh”, tham quan Mũi Điện - Cap Varella, cực đông đất liền của Việt Nam, 

ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng năm 1890. Qúy khách chụp hình lưu niệm với cột 

mốc Cực Đôngvà ngắm nhìn toàn cảnh biển Phú Yên với những bãi cát trắng dài tít tấp. 

15h30: Qúy khách tự do tắm biển Bãi Môn dưới sự giám sát của HDV. 

17h00: Qúy khách lên xe về thành phố Tuy Hòa. 

18h30: Qúy khách đến TP. Tuy Hòa – Phú Yên. Xe đưa quý khách đến nhà hàng 

dùng cơm tối. Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi tối: Tự do Khám phá TP. Tuy Hòa về đêm. Nghĩ đêm tại Tuy Hòa 

 

NGÀY 2: NHÀ THỜ BẰNG LĂNG - GÀNH ĐÁ DĨA – THÁP NHẠN – NHA TRANG 

 

Buổi sáng 

06h00:  Quý khách dùng 

điểm tâm, làm thủ tục trả phòng 

khách sạn. 

07h00: Qúy khách bắt đầu 

hành trình khám phá Phú Yên. Qúy 

khách bắt đầu hành trình khám phá 

Phú Yên.Đầu tiên xe đưa quý 

khách dừng chân chụp hình với con 

đập gắn liền với sự phát triển của tỉnh 

Phú Yên. 

Sau đó quý khách tiếp tục tham quan Nhà thờ Mằng Lăng có lối kiến trúc theo phong cách 

Gothic,được xây dựng từ năm 1892, nghe kể về câu chuyện cuộc đời và phương cách truyền 

đạo của Á Thánh Andrê Phú Yên, ngắm nhìn quyển sách chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt 

Nam, tham gia chương trình thiện nguyện tại Cô nhi viện Mằng, một khu nhà nhỏ nằm bên 

trong khuôn viên nhà thờ, du khách có thể  nghe các sơ kể về những câu chuyện cảm động, 

tìm hiểu cuộc sống hiện tại của từng bé, giao lưu và giúp đỡ những em bé mồ côi tại đây với 

những phần quà thiết thực. 

09h00: Quý khách tham quan thắng cảnh quốc gia Gành Đá Dĩa, nơi có mỏm đá nhô 

ra biển với cấu tạo đặc biệt, đá ở đây được dựng đứng theo từng cột liền khít nhau, đều tăm 
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tắp, các cột đá có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn giống như cái đĩa. Du khách hòa mình 

và làn nước biển trong xanh cùng bãi cát dài thoai thoải, đây sẽ là trải nghiệm thú vị dành cho 

du khách. 

Buổi trưa: 

10h30: Xe đưa Qúy khách về trung tâm TP. Tuy Hòa dùng cơm trưa. 

12h00: Quý khách tiếp tục tham quan tham quan Tháp Nhạn, một trong những công 

trình kiến trúc cổ nhất của người Chăm, nơi gắn với nhiều truyền thuyết về sự hình thành và 

phát triển của vùng đất Phú Yên. 

 

Buổi chiều 

13h30: Qúy khách lên xe về TP. Nha 

Trang. Qúy khách nghỉ ngơi trên xe và ngắm 

cảnh hai bên đường. 

16h00: Qúy khách về đến TP. Nha 

Trang. Xe đưa quý khách đến khách sạn nhận 

phòng, nghỉ ngơi. Tự do tắm biển. 

19h00: Xe đưa quý khách đi dùng cơm 

tối và tham gia chương trình Gala Dinner kỷ 

niệm chuyến đi. 

Buổi tối: Tự do Khám phá TP. Nha Trang về đêm. Nghỉ đêm tại Nha Trang 
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NGÀY 3: NHA TRANG – TP.HCM 

 

Buổi sáng 

06h30: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe đưa quý khách đi dùng điểm 

tâm. 

07h30: Đoàn ghé chợ Đầm để quý khách tham quan và mua hải sản. Tại Chợ Đầm quý khách 

có thể mua khô hải sản, đồ mỹ nghệ,Website: vietnamtouristvn.com 

 

08h00: Đoàn rời Nha Trang về Tp.HCM. Trên đường ghé Phan Rang tham quan 

Vườn Nho và thưởng thức rượu và mật nho tại đây quý khách có thể mua đặc sản tỏi và nho 

làm quà biếu. 

Buổi trưa: 

11h00: Ăn trưa tại nhà hàng Cà Ná 

Buổi sáng 

12h00: Tiếp tục hành trình về TP.HCM 

14h00: Dừng chân mua sắm nước mắm Phan Thiết, khô mực, cá......   Khởi hành về 

Tp.HCM. 

18h00: Đến Tp.HCM, hướng dẫn viên đưa khách về lại điểm đón ban đầu. 

 

HDV VIETNAM TOURISTchia tay đoàn và hẹn gặp lại quý khách! 

 

--o0o-- 

GIÁ TOUR 

 

Khách sạn 2 sao: 1.990.000 vnđ/khách (Tiêu chuẩn 4 khách/phòng) 

Khách sạn 3 sao: 2.390.000 vnđ/khách 

Khách sạn 4 sao: 2.790,000 vnđ/khách 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

• Vận chuyển: 

• Xe đời mới 16 chỗ, tiêu chuẩn du lịch, phục vụ đưa đón theo chương trình. 

• Tàu thuyền di chuyển, tham quan 

•  Lưu trú Khách sạn 2 sao 4 – 6 khách / phòng (02 khách/1 nệm).  
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• Ăn uống:  

•  Ăn sáng 03 bữa set menu: 40.000/suất (hủ tíu, bún cá, bánh canh…) 

• 5 bữa ăn chín. Thực đơn theo ẩm thực địa phương, phong phú và đa dạng, thay đổi 

theo từng bữa. 

• Qùa tặng: Nón du lịch + Nước uống đóng chai 1chai/người/ngày, khăn lạnh. 

• Vé thăm quan: Bao gồm vé các điểm thăm quan có trong lịch trình. 

• Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm phục vụ thuyết minh suốt tuyến. 

• Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường cao nhất 20.000.000 đ/vụ. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

• Chi phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình 

• Thuế V.A.T 10% (Nếu quý khách xuất Hóa đơn VAT) 

• Chi phí cá nhân khác. 

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM 

• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

• Trẻ em từ 06 đến 10 tuổi mua 70% vé. (Tiêu chuẩn 70% vé: được 01 suất ăn + 01 ghế 

ngồi và ngủ ghép chung giường với gia đình). 

• Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn phí. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi 

kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 70% vé. 

GHI CHÚ 

• Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

• Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay 

đổi. 

• Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành 

hoặc hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’ 
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• Quý khách phải mang theo bản chính giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Nếu không có sẽ 

không được qua đảo), nên mang theo hành lý gọn nhẹ. 

• Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải 

mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

• Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

• Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, ngày 

cấp, nơi cấp. 

• Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những 

thắc mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để 

giải quyết. 

• Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

• Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

LƯU Ý 

• Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

• Không hoàn lại tiền nếu khách không đi tham quan theo chương trình. 

• Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

• VietNam Tourist sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong các 

trường hợp bất khả kháng: Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

• Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 
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• Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

• Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

• Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá 

vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com 


