
 

 

 

Chương trình du lịch 

PHÚ YÊN – VỊNH VŨNG RÔ –  

ĐẢO HÒN NƯA – GÀNH ĐÁ ĐĨA 
Thời gian: 3 ngày 3 đêm / Phương tiện: Xe du lịch / Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần & 29,30/2021 

 

 

Điểm nổi bật:  

 Khám phá Vịnh Vũng Rô: Đảo Hòn Nưa, “dấu chân người khổng lồ”, hải đăng Mũi 

Điện...  

 Chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của tháp Nhạn, nhà thờ Mằng Lăng...  

 Tận hưởng không khí bình yên trên Bãi Xép, Ghềnh Đá Đĩa... 

 

ĐÊM NGÀY 1: TPHCM – BÌNH THUẬN – VỊNH VŨNG RÔ – PHÚ YÊN (NGHỈ ĐÊM 

TRÊN XE) 

19h00: Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón quý khách tại điểm hẹn trong thành 

phố. Xe khởi hành, bắt đầu hành trình tour Phú Yên 3 ngày 2 đêm.  

Trên đường đi HDV tổ chức các trò chơi hoạt náo vui nhộn nhằm gắn kết mọi người trong đoàn. 

Quý khách nghỉ ngơi tự do trên xe. 

NGÀY 1: ĐẢO HÒN NƯA – KHU DI TÍCH VŨNG RÔ – HẢI ĐĂNG MŨI ĐIỆN – THÁP 

NHẠN – PHÚ YÊN        (ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI)  

Sáng: Đến Ninh Hòa, du khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó, đoàn tiếp tục 

hành trình di chuyển đến Phú Yên. 



 

 

Quý khách đến cảng Vũng Rô, lên Cano và khám phá vẻ đẹp của vịnh:  

 Đảo Hòn Nưa: Hòn đảo sở hữu phong cảnh đẹp mê hồn nằm giữa vịnh Vũng Rô, có 

những bãi cát trắng dài theo hình vòng cung, nước biển trong lành, những ghềnh đá cao 

nối tiếp nhau. Quý khách có thể tự do tắm biển hoặc lặn ngắm san hô (Lặn nông với áo 

phao, ống thở và kính lặn…) 

 “Dấu chân người khổng lồ”: Một trong những điểm đến thú vị trên đảo Hòn Nưa khiến 

du khách có cảm giác như mình đang lạc vào miền đất lạ. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa trên bè nổi trên Vịnh Vũng Rô. Nghỉ ngơi (Ghế bố + võng) trên 

bè nổi hoặc có thể tự do câu cá tại bè (Ống câu và mồi câu miễn phí). Đoàn tự do tham gia các 

môn thể thao nước tại bè: mô tô nước, phao chuối… (Chi phí tự túc). 

Chiều: Quý khách quay lại bờ, tiếp tục chương trình tour Phú Yên: 

 Khu Di Tích Vũng Rô: Với chứng tích Đoàn Tàu Không Số và đường mòn Hồ Chí 

Minh trên biển. 

 Hải Đăng Mũi Điện: Đây là điểm Cực Đông trên đất liền Việt Nam, nơi đón ánh bình 

minh đầu tiên. Đây cũng là điểm trên đất liền gần hải phận quốc tế nhất của nước ta, một 

nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, do tướng Pháp tên Varella phát hiện ra, vì thế 

trước đây người ta gọi đó là Cap Varella. Điểm đặc biệt của địa danh này là ở chỗ nó như 

một ngọn núi, lại giống một hòn đảo vì có một suối nước ngọt tách nó ra khỏi đất liền, 

nhưng thực chất nó lại là đất liền. Từ đây bạn có thể ngắm núi Đá Bia hay còn gọi Thạch 

Bi Sơn. Cùng chụp hình với bạn bè và người thân, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời. 

Tiếp tục hành trình đến TP Tuy Hòa, quý khách 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. 

Đoàn về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

Tối: Du khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó tự do khám phá thành phố về đêm.  

Thành phố Tuy Hòa không chỉ nổi tiếng với đường bờ biển trải dài dọc theo thành phố. Về đêm 

quảng trường 1/4 lung linh ánh đèn với nhiều hoạt động giải trí và khu chợ Đêm Tuy Hòa với 

nhiều hàng quán dân dã hấp dẫn. 



 

 

Hoặc quý khách cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì bí của tháp Nhạn cùng cầu Đà Rằng với bộ 

khung thép bảo vệ hình ziczac hòa quyện cùng không gian rừng núi hữu tình của núi Nhạn, sông 

Ba tạo nên một khung cảnh bề thế và đẹp mắt. 

NGÀY 2: ĐẦM Ô LOAN – NHÀ THỜ MẰNG LĂNG – GÀNH ĐÁ DĨA – BÃI XÉP (ĂN 

SÁNG/ TRƯA) 

Sáng: Du khách dùng điểm tâm sáng và theo HDV khám phá cuộc sống và văn hóa phía bắc Phú 

Yên:  

 Đầm Ô Loan – Đập Tam Giang: Đứng trên đèo Quán Cau nhìn xuống, đầm Ô Loan 

rộng khoảng 1200 hecta. Nhìn từ xa, đầm có hình dáng như một con phượng xòe khoe 

đôi cánh. Nằm vắt ngang dòng sông Cái, đập Tam Giang là một công trình thủy lợi vô 

cùng quan trọng. Du khách thường nhận xét đập như một ngọn thác với những dòng nước 

chảy xuống tung bọt trắng xóa (Nếu thuận tiện đoàn dừng chụp ảnh phía trên). 

 Nhà Thờ Mằng Lăng: Gây ấn tượng với kiến trúc cổ xưa, nơi lưu trữ bộ sách phát hành 

bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên trên Thế giới. 

 Ghềnh Đá Đĩa: Một trong sáu loại hình địa chất độc đáo trên Thế giới. Nham thạch phun 

ra từ miệng núi lửa, gặp nước lạnh đông cứng lại, kết hợp với hiện tượng di ứng lực khiến 

các khối nham thạch bị đông cứng rạn nứt đa chiều một cách tự nhiên nhưng lại vô cùng 

hoàn hảo. Muôn vàn các hòn đá với đủ loại hình dạng như tròn, ngũ giác, đa giác… được 

xếp chồng lên nhau, hoặc dựng đứng thành hình cột như những chồng đĩa lớn, có màu 

đen huyền và vàng sáng trải rộng ra biển, nên nhiều người nhìn từ xa còn gọi đây là tổ 

ong thiên tạo khổng lồ. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: Xe đưa đoàn tắm biển và ghé: 

 Bãi Xép: Nếu như bạn từng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của những phân cảnh trong phim “Tôi 

thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ thì nhất định phải tìm đến Bãi Xép 

khi có dịp ra Phú Yên. Bờ biển ở Bãi Xép chỉ dài 500m nhưng lại sở hữu những cảnh 

quan thiên nhiên hài hoà đặc sắc với bãi cát vàng óng ánh bên các bãi đá hoang sơ, những 

mũi đá đen khổng lồ nhô ra biển cùng đồng cỏ và rừng phi lao chạy dài bát ngát. Quý 

khách tắm biển tự do. 



 

 

Tối: Đoàn tự do khám phá ẩm thực đặc sắc với những món ăn nổi tiếng như bánh hỏi lòng heo, 

sò huyết Đầm Ô Loan, cá ngừ đại dương với hương vị đặc trưng mà thưởng thức qua một lần sẽ 

khiến bạn nhớ mãi (Tự túc ăn tối). 

NGÀY 3: CHIA TAY PHÚ YÊN – TP.HCM     (ĂN SÁNG/ TRƯA) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn. Sau khi làm thủ tục trả phòng, đoàn 

khởi hành về TP.HCM. Dọc theo quốc lộ, Xe đưa Quý khách dừng chân mua sắm đặc sản địa 

phương tại các cơ sở uy tín. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng, tiếp tục di chuyển về thành phố. 

Chiều: Về đến TPHCM, chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 

Tối: Về đến Sài Gòn, kết thúc chuyến hành trình tour Phú Yên 3 ngày 2 đêm, HDV gửi lời 

chào tạm biệt Quý khách và hẹn gặp lại Quý khách trong những Tour du lịch giá rẻ hấp dẫn tiếp 

theo! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA! 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng 

vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: Giờ nhận phòng 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 

 (Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có 

phòng trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong 

thời gian chờ đợi) 

Giá tour bao gồm: 

● Vận chuyển: Xe du lịch 16 - 45 chỗ (phù hợp số lượng) đời mới máy lạnh, ghế bật. 

● Khách sạn: Khách sạn 3* tiêu chuẩn 2, 3 khách/ phòng. Tiện nghi: tivi, nước nóng, vệ 

sinh… 

● Ăn uống: 

o 04 bữa ăn chính: Tại nhà hàng địa phương hợp vệ sinh. 

o 03 bữa sáng: Ăn sáng tại nhà hàng. 



 

 

● Vé tham quan các điểm có trong chương trình. 

● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên suốt tuyến du lịch. 

● Quà tặng dịp lễ:  

o Khăn lạnh, nón, nước uống trên đường. 

o Quà tặng đặc biệt: Bộ mền gối du lịch cao cấp 2in1 

● Bảo hiểm du lịch 100.000.000 VND/người/trường hợp (chỉ áp dụng cho những khách 

hoàn tất thủ tục đăng ký tour trước khởi hành 1 ngày, không bao gồm các ngày nghỉ cuối 

tuần và các ngày nghỉ lễ, Tết). 

Không bao gồm: 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch 

sẽ phụ thu thêm 10% trên giá tour. 

 Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác. 

 Chi phí tham quan ngoài chương trình và những khoản không có trong phần bao gồm. 

 Phụ thu phòng đơn, phụ thu người nước ngoài.  

 Chi phí ăn tối ngày 02 trong chương trình. 

 Tiền tip cho lái xe và hướng dẫn viên: 

o Thông thường đối với du khách Việt Nam: 100.000đ/khách 

o Tip quy định với khách nước ngoài: tối thiểu 5$/ngày 

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

● Trẻ em từ dưới 05 tuổi: Miễn phí (Chi phí phát sinh trên tour gia đình tự chi trả). Hai 

người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính theo % giá tour. 

● Trẻ em từ 05- dưới 11 tuổi: Tính theo % giá tour, ngủ ghép với gia đình. Hai người lớn 

chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính giá như người lớn. 

● Trẻ em từ 11 tuổi trở lên tính như người lớn. 

Quý khách cần lưu ý: 

● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport). 

● Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao hoặc thẻ căn cước. 

● Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu 

● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các 

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ. 



 

 

● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của 

mình. 

● Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 

● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện 

từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương 

trình. 

● Trường hợp ngày khởi hành có từ 6 khách trở xuống, lái xe có thể kiêm hướng dẫn viên. 

Đây là những lái xe có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tuyến điểm và văn hóa địa phương. 

Quy định hủy tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho 

khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong 

vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền 

mặt hoặc chuyển khoản. 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công 

ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện 

thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền 

đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính 

phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng 

● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy 

định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

Phí hủy được quy định như sau: 

● Hủy tour sau khi đăng kí: 30% giá tour. 

● Trước ngày đi 20 Ngày: 50% giá tour. 

● Trước ngày đi 10-19 ngày: 75% giá tour. 

● Trước ngày đi 0-10 Ngày: 100% giá tour. 

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 10 ngày trước ngày khởi 

hành. 

● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn 

và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 



 

 

Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn 

và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 

● Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, 

tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn 

tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi 

được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi 

tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý 

khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm 

ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

● Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các 

nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về 

tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

 


