
VIETNAM TOURIST – CÙNG BẠN KHÁM PHÁ NHỮNG MIỀN ĐẤT MỚI 

 

Website: vietnamtouristvn.com 

 

 

 

Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

Phương tiện: Xe giường nằm 

Loại tour: tour, tour ghép 

Khởi hành: Khởi hành tối thứ 5 hàng tuần 

 

Các điểm tham quan có trong lịch trình: 

1. Cầu Thị Nại 

2. Đảo Kì Co 

3. Eo gió 

4. Bãi Tắm Hoàng Hậu 

5. Đại Phật Tượng 

6. Gành Đá Dĩa 

7. Nhà thờ Mằng Lăng 

8. Tháp Nhạn 

9. Đầm Ô Loan 

10. Bãi Môn 

11. Mũi điện Đạ Lãnh 

12. Vườn Nho 

ĐÊM 1: TP.HCM – PHÚ YÊN  

19h00:  Hướng dẫn viên Vietnam tourist đón quý khách tại ga Sài Gòn để đi tour Kì Co – Eo Gió. 

Qúy khách đi chuyến tàu 19h55. Nghĩ đêm trên tàu. 

 Qúy khách tự túc các bữa ăn và chi phí sinh hoạt cá nhân trên tàu) 

NGÀY 01: PHÚ YÊN –– NHÀ THỜ MẰNG LĂNG - GÀNH ĐÁ DĨA – QUY NHƠN – BẢO 

TÀNG QUANG TRUNG (  Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: 

05h30: Đến Ga Tuy Hòa, xe đón quý khách đi dùng điểm tâm. 
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07h00: Xe đưa qúy khách đi 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. 

08h30: 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 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. 

10h00: Xe đưa quý khách về TP. Quy Nhơn 

Buổi trưa: 

12h00: Đến TP. Quy Nhơn, xe đưa quý khách đi dùng cơm trưa. Sau đó về khách sạn nhận phòng 

nghỉ ngơi. 

1. Gỏi da cá trộn 

2. Rau rừng Gia lai xào tỏi 

3. Cá Bống kho tộ 

4. Mực nang xào thập cẩm 

5. Cá biển hấp Hồng Kông 

6. Canh Riêu rau đay + cà pháo mắm tôm 

7. Cơm niêu + tráng miệng + khăn lạnh 

Buổi chiều: 

15h30: Xe đưa quý khách ghé tham quan Bảo Tàng Quang Trung - Dâng hương lên Tây 

Sơn Tam Kiệt và các văn quan võ tuớng. Cầu nguyện đuờng học hành, quan trường, sự 

nghiệp đỗ đạt thăng tiến. 9 Pho tượng quần thần Tây Sơn được đúc với tỷ lệ 1:1, dát vàng do 

ông Huỳnh Phi Dũng (hay Huỳnh Uy Dũng) chủ Đại Nam Quốc Tự hiến cúng. Chiêm 

ngưỡng Giếng nước xưa; Cây me cổ thụ hơn 300 năm tuổi - Là những kỷ vật còn lưu giữ 

trong vuờn nhà của ba anh em Tây Sơn. 

17h00: Xe đưa quý khách đến bãi biển tuyệt đẹp nằm ngay trung tâm TP. Quy Nhơn, tại đây quý 

khách tự do tắm biển. 

19h00: Xe đưa quý khách đi dùng cơm tối, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. 

1. Cá ngừ kho thịt ba chỉ 

2. Thịt luộc, mắm tép 

3. Bò xào hành cà 
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4. Đậu chiên xì dầu 

5. Rau tập tàng luộc 

6. Canh bầu nấu tôm 

7. Cơm trắng, trái cây, trà đá 

Buổi tối: Qúy khách tự do Khám phá TP. Quy Nhơn về đêm. Nghĩ đêm tại Quy Nhơn 

NGÀY 2 : QUY NHƠN - CẦU THỊ NẠI– CHÙA ÔNG NÚI - ĐẢO KỲ CO - EO GIÓ – 

PHÚ YÊN (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: 

06h30:  Qúy khách làm thủ tục trả phòng khách sạn, sau đó xe đưa quý khách đến nhà hàng dùng 

điểm tâm. 

07h30: Xe đưa quý tham gia hành trình khám phá tour Kì Cò – Eo Gió. Đầu tiên xe đưa quý khách đi 

Nhơn Hải, qua Cầu Thị Nại – cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với chiều dài gần 5,5km. Tại đây 

Quý Khách có thể dừng chân, ngắm những tia nắng vàng rắc trên Đầm Thị Nại, và nghe kể về những 

trận thủy chiến bi tráng giữa Champa và Đại Việt, giữa Tây Sơn và nhà Nguyễn (Nguyễn Ánh) suốt 

hơn 5 thế kỷ. 

08h30: Tượng Phật chùa Ông Núi Quy Nhơn Bình Định – Dự án Đại Phật Tượng – Trung tâm Phật 

pháp Linh Phong Bình Định (huyện Phù Cát) đã cơ bản hoàn thành phần tượng Phật, được kỳ vọng sẽ 

là một điểm đến mới của du lịch Quy Nhơn, Bình Định trong năm 2018. Với chiều cao 69 m, đường 

kính chân tượng 52 m, tọa lạc trên Núi Bà ở độ cao 120 m, đây là tượng Phật Thích Ca tạo dáng ở tư 

thế ngồi cao nhất Đông Nam Á hiện nay. 

09h30: Xe đưa quý khách khu du lịch Eo Gió – Thắng cảnh nổi tiếng tại Quy Nhơn, được mệnh danh 

là nơi đón Bình Minh và Hoàng Hôn đẹp nhất Việt Nam, Viếng Tượng Phật Đôi cao nhất Việt Nam 

trên 30m tại Tịnh Xá Ngọc Hòa, nơi người dân gửi gắm niềm tin mỗi chuyến ra khơi, cầu bình an cho 

gia đình… 

10h00: Quý khách lên Cano qua Biển Kỳ Co nằm dưới chân dãy núi Phương Mai sừng sững thuộc 

xã bán đảo Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, bãi tắm hoang sơ Kỳ Co đẹp tựa một bức tranh vừa nên thơ vừa 

hùng vĩ. Nơi đây hấp dẫn du khách, đặc biệt là những người ưa du lịch khám phá, bởi không chỉ có 

cảnh đẹp làm say lòng người mà còn biết bao điều thú vị. Một hòn đảo rất hoang sơ, có bãi biển cát 

trắng mịn, nước biển trong xanh như pha lê. Quý khách sẽ thích thú trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ 

và kỳ vỹ nơi đây. 

Buổi trưa 

12h00: Quý khách lên cano về lại nhà hàng, tắm nước ngọt, thưởng thức bữa trưa với những món hải 

sản tươi sống độc đáo, hương vị được chế biến nguyên chất của dân chài địa phương như: tôm, cá, 

mực, ốc, bào ngư, súp rong biển… 
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1. Cá Chẻm hấp cuốn bánh tráng chấm mắm nêm 

2. Mực tươi hấp gừng; 

3. Tôm Sú nướng sa tế; 

4. Hàu sữa nướng mỡ hành;  

5. Ốc Biển (Ốc Mặt Trăng, Ốc Gai, Ốc Nón, Ốc Trinh Nữ…) hấp sả; 

6. Bánh Xèo giòn hải sản (Đ.sản của nhà hàng La La) + Bánh tráng nhúng; 

7. Sìa hấp lá Dứa; 

8. Cháo Hải sản; 

9. Canh Rong biển nấu hải sản; 

10. Rau sống; 

11.  Cơm Trắng; 

12. Trái cây tráng miệng; 

13. Khăn lạnh fee; 

14.  Trà Đá fee;  

15.  Nằm võng fee. 

Buổi chiều: 

14h00: Xe đưa quý khách về TP. Tuy Hòa – Phú Yên.  

16h00: Về đến TP.Tuy Hòa, quý khách nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi, tự do tắm biển  

18h00: Xe đưa quý khách đi dùng bữa tối 

Buổi tối: Qúy khách tự túc khám phá TP. Tuy Hòa về đêm và thưởng thức nhiều mõn đặc sản như: 

Bánh canh Hẹ, Mắt cá ngừ đại dương... 

Nghĩ đêm tại Quy Nhơn. 

16h30: Xe đưa quý khách đến với bãi biễn, tại đây quý khách tự do tắm biển. 

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. 

1. Cơm Niêu 

2. Thịt ba chỉ chiên cháy cạnh 

3. Cá kèo kho tộ 
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4. Rau dền luộc 

5. Mực cơm kho rim 

6. Cải xanh xào bò 

7. Canh chua cá lóc 

8. Trái cây, trà đá 

Buổi tối 

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

NGÀY 3: PHÚ YÊN – TP.HCM (Ăn sáng ) 

Buổi sáng 

07h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe đưa quý khách đi dùng điểm tâm. 

08h00: Xe đưa quý khách ra ga Tuy Hòa, làm thủ tục lên tàu về lại Sài Gòn chuyến tàu 09h00. 

(Qúy khách tự túc bữa trưa trên tàu) 

18h00: Đến ga Sài Gòn, Kết thúc tour Quy Nhơn – Phú Yên 3n3đ, hướng dẫn viên 

Vietnam Tourist nói lời chia tay đoàn và hẹn gặp lại. 

HDV VIETNAM TOURIST chia tay đoàn và hẹn gặp lại! 

-o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

Khách sạn 2 sao:  2.890.000 vnđ/khách 

Khách sạn 3 sao: 3.290.000 vnđ/ khách 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1.Vận chuyển:  

- Ghế mềm, phòng máy lạnh 

- Xe tham quan đưa đón tại Phú Yên -  Quy Nhơn 

2.Lưu trú:  

- Khách sạn 2 sao hoặc tương đương tại Quy Nhơn 



VIETNAM TOURIST – CÙNG BẠN KHÁM PHÁ NHỮNG MIỀN ĐẤT MỚI 

 

Website: vietnamtouristvn.com 

 

- Phòng: 4 khách/phòng. 

+ Nếu ở 2 khách/ phòng: phụ thu 50.000đ/ khách/đêm 

+ Nếu ở 3 khách/ phòng: phụ thu 50.000đ/ phòng/đêm 

- Trường hợp quý khách đi 01 người, vui lòng đóng thêm phụ thu phòng đơn: 400.000đ/khách/đêm 

(ngày thường), 800.000 đ/khách/đêm (dịp lễ). 

3.Ăn uống 

- Điểm tâm 3 buổi tô + ly 

- Ăn chính 5 buổi: 4 buổi: 120.000đ/suất – 1 buổi Hải Sản: 200.000đ/suất 

4.Vé tham quan: Tất cả vé vào cổng tham quan theo lịch trình.  

5.Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 20.000.000 đ/Người/trường hợp 

6.Hướng dẫn viên:1 HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

7.Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm tham quan. 

- Điểm tham quan:  Điểm tham quan ngoài chương trình 

- Thuế VAT 10%: Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan 

(nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé 

tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Từ 5-10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với 

gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 trở lên phải 

mua suất người lớn. 

- Trẻ em 11 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

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. 
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 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’ 

 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.  

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. 

- 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! 

n xem qua chương trình! www.vietnamtouristvn.com 


