
Chương trình du lịch

QUY NHƠN PHÚ YÊN 4 NGÀY 3 ĐÊM
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Máy bay & Ô tô / Khởi hành: Hè 2022

Điểm nổi bật:

● Thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên tuyệt sắc tại những địa danh HOT nhất Quy
Nhơn: Kỳ Co - Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Bãi Tắm Hoàng Hậu, Quảng trường Quy
Nhơn, Bãi Dứa...

● Tìm hiểu văn hóa của người Chăm Pa qua di tích tòa Tháp Đôi, Làng Phong Quy Hòa,
Tịnh xá Ngọc Hòa, chùa Thiên Hương, nhà thờ Mằng Lăng, Chùa Thanh Lương, Tháp
Nghinh Phong.

● Thăm hàng loạt danh thắng của Xứ Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh: Gành Xép, Ghềnh Đá
Đĩa...

● Thưởng thức những món ăn đặc sản miền Trung trứ danh tại đây.
NGÀY 01: SÀI GÒN - CITY TOUR QUY NHƠN (ĂN TRƯA/TỐI)

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên (HDV) của Vietnam Booking đến đón Quý khách tại điểm hẹn sau
đó đến sân bay Tân Sơn Nhất để đến với Quy Nhơn. HDV hỗ trợ làm thủ tục lên máy bay cho
quý khách.

Đến sân bay Phù Cát, quý khách bắt đầu chuyến tour Quy Nhơn Phú Yên 4 ngày 3 đêm:

Trên đường tiến đến thành phố Quy Nhơn, đoàn sẽ ghé ngang qua Chùa Thiên Hương cho quý
khách tham quan. Nơi này được biết đến là một ngôi chùa nổi bật và danh tiếng nhất trong khu
vực. Lối thiết kế đặc sắc kết hợp cùng cảnh sắc thiên nhiên càng thu hút nhiều sự chú ý và quan
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tâm của du khách. Chùa còn có Ngọc Xá Lợi, ai có được viên ngọc này sẽ được Phật Tổ phù hộ,
độ trì ban phúc, tránh được tai ương.

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó hoàn tất thủ tục nhận phòng khách sạn và nghỉ
ngơi.

Chiều: Chuyến hành trình du lịch Quy Nhơn với các địa điểm nổi bật như:

● Khu du lịch Ghềnh Ráng – Tiên Sa: đồi thi nhân Hàn Mặc Tử, dốc Mộng Cầm, bãi
tắm Hoàng Hậu, Tiên Sa. Quý khách sẽ thích thú khi tìm hiểu tranh nghệ thuật bút lửa
của Dzũ Kha và cuộc đời nhà thơ Hàn Mặc Tử tài hoa cùng những nàng thơ của ông.

● Làng Phong Quy Hòa: quý khách sẽ được hòa nhịp cùng nếp sống chậm rãi của người
dân nơi đây. Đồng thời được ngắm nhìn giàn hoa giấy tươi tắn, nở rộ thật đẹp, là nơi cho
mọi người sống ảo.

● Tháp Đôi: công trình của người Chăm gồm 2 ngọn tháp được đặt kế bên nhau, tạo nên
một điểm nhấn riêng biệt ngay giữa lòng thành phố.

● Quảng Trường Quy Nhơn: ở đây có cặp tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất
Thành to lớn. Quý khách đến đây sẽ cảm nhận được tình yêu nước dạt dào và tình phụ tử
thiêng liêng như hòa lại làm một.

Tối: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng và tự do nghỉ ngơi. Quý khách cũng có thể khám phá
thành phố Quy Nhơn khi về đêm.

Nghỉ đêm tại Quy Nhơn.

NGÀY 02: KỲ CO - BÃI DỨA - EO GIÓ - TỊNH XÁ NGỌC HÒA (ĂN
SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Kế tiếp, xe và hướng dẫn viên đến rước
khách tại chỗ nghỉ rồi xuất phát đến đảo Kỳ Co để chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt
đẹp nơi đây.

● Đảo Kỳ Co: Ghé đến bến thuyền Nhơn Lý, quý khách sẽ được chuyển đến đảo Kỳ Co
bằng cano. Dải cát vàng uốn lượn, trải dài đến bất tận tạo thành một hình vòng cung hoàn
mỹ. Nó nằm sát với bờ biển, nhẹ nhàng mà e ấp ôm trọn biển vào lòng. Quý khách chắc
chắn có được khoảng thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời giữa cảnh biển nước thơ mộng, trữ
tình. Quý khách như lạc vào tiên cảnh với 2 khung cảnh đối lập. Bên đây là biển xanh
trong veo, bên kia là đôi núi đá cao chót vót và đồ sộ. Bức tranh đẹp đẽ ấy còn được điểm
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tô thêm vài phần bởi những công trình biểu tượng như Kỳ Co Resort, Cầu Trái Tim, Cầu
Yến,…  CÙng với đó là nước suối nước róc rách, hang đá lung linh, huyền ảo.

Quý khách có thể sử dụng thêm các tiện ích như dịch vụ Motor nước, đi bộ dưới đáy biển,
Jetsky,… Khoản này sẽ do quý khách tự chi trả.

● Bãi Dứa: quý khách sẽ tiếp tục di chuyển bằng cano đến Bãi Dứa để lặn ngắm san hô.
Khu vực này đã quá nổi tiếng về các rặng sản hộ phong phú, nhiều chủng loại và sắc màu
khác nhau. Bên cạnh đó, quý khách nếu may mắn thì sẽ có cơ hội thấy được các loại sao
biển, cầu gai, các loại cá đủ màu.

Trưa: Quý khách tắm nước ngọt tại bến thuyền. Nhà hàng phục vụ bữa trưa với các món hải sản
thơm ngon. Sau đó quý khách nghỉ trưa một giác ngắn tại nhà hàng.l

Chiều: Tiếp tục hành trình tour quy nhon phu yen:

● Eo Gió: quý khách được tận mắt nhìn thấy bãi biển Eo Gió hoang sơ, thanh bình, đầy
nắng và gió. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa diễm lệ và đặc sắc.

● Tịnh xá Ngọc Hòa: chuyến hành trình vẫn chưa dừng lại, quý khách sẽ di chuyển đến
Tịnh xá Ngọc Hòa để thăm thú. Đây được xem là một trong các địa danh nổi trội về tĩnh
tâm và thiền định. Công trình được nhiều người chú ý nhất ở đây là tượng đôi Phật Bà
Quan Âm cao nhất Việt Nam. Hai bức tượng đó gồm một tượng Phật Bà Quan Thế Âm
hướng về phía Nam (hay còn gọi là Quan Thế Âm Kiết Tường). Bức tượng còn lại là
Quan Thế Âm Nam Hải quay mặt ra biển, phù trợ cho cuộc sống bên biển của người dân.

Quý khách trở lại về lại nơi đón ban đầu tại Quy Nhơn.

Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Sau đó, quý khách tự do tham quan phố ẩm thực Ngô Văn
Sở hay đi xe điện vòng quanh thành phố đều được. Mọi chi phí này sẽ do quý khách tự túc.

NGÀY 03: PHÚ YÊN - XỨ SỞ HOA VÀNG CỎ XANH (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Quý khách được phục vụ điểm tâm sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng ở Quy
Nhơn. Tiếp tục chương trình tour Quy Nhơn Phú Yên, xe và HDV đưa đoàn đến với Phú Yên
tham quan các địa điểm như:



● Nhà thờ Mằng Lăng: một trong những ngôi nhà thờ cổ được xây dựng lâu đời nhất tại
Việt Nam với hơn 120 năm tuổi. Đây là nơi lưu trữ những cuốn sách Quốc Ngữ đầu tiên
của Việt Nam.

● Gành Đá Đĩa: một danh lam thắng cảnh đẹp đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia. Diện tích nơi
đây rộng lớn với chiều dài trên 200m, chiều rộng khoảng 50m. Những khối đá hình cột
được dựng thẳng đứng như những chiếc đĩa được xếp liền khít, chồng lên nhau.

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng trên đầm Ô Loan cùng món sò huyết trứ danh.
Nghỉ trưa tại nhà hàng trong một khoảng thời gian ngắn.

Chiều: Chuyến hành trình khám phá du lịch Phú Yên vẫn chưa dừng lại. Xe đưa quý khách đến
tham quan những địa danh nổi tiếng như:

● Bãi Xép – Ghềnh Ông: nơi đây nổi tiếng vì từng là bối cảnh quay cho bộ phim cực hot
'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" do đạo diễn Victor Vũ chỉ đạo. Một điểm đặc biệt nữa là
bãi cỏ rộng thênh thang của Ghềnh Ông hòa quyện cùng Bãi Xép với từng cơn sóng vỗ rì
rào, tạo nên một khung cảnh đẹp mắt.

● Chùa Thanh Lương: nơi này là điểm đến kế tiếp trong chuyến đi. Tiểu cảnh hồ nước có
tượng Phật Bà Quan Âm lớn, được bố trí sao cho người bên ngoài nhìn vào tưởng như
đang ẩn mình dưới làn nước. Có một lối đi nổi trên mặt nước ngay phía trước tượng, tạo
điều kiện thuận lợi cho khách tham quan đến gần tượng hơn để chiêm ngưỡng hay tạo ra
các bức ảnh selfie độc đáo.

Đoàn trở về lại khách sạn tại Phú Yên rồi nghỉ ngơi hoặc tự do tắm biển tùy thích.

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng Phú Yên. Lúc này quý khách được tự do tham quan,
vui chơi Phú Yên về đêm (thưởng thức nhạc tại các phòng trà, quán bar hoặc là dạo chơi trong
Chợ đêm,…).

NGÀY 04: THÁP NGHINH PHONG - TẠM BIỆT KHÁCH (ĂN SÁNG)

Sáng: Quý khách được phục vụ điểm tâm sáng và làm thủ tục trả phòng tại khách sạn.

Sau đó, đoàn đưa khách đến khu mua sắm đặc sản Bình Định Phú Yên: Nem Chợ Huyện, các
món hải sản khô, bánh tráng nước dừa, bánh ít lá gai,…

Kế tiếp, trước khi đưa quý khách ra sân bay, đoàn sẽ chở khách ghé thăm Tháp Nghinh Phong –
một công trình độc đáo trong khu vực có thiết kế ấn tượng. Ngọn tháp có nguồn cảm hứng được
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lấy từ ghềnh đá đĩa mang tính biểu tượng cho địa phương và truyền thuyết "Con rồng cháu tiên"
của Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Trưa: Xe và HDV tiễn đoàn khách ra sân bay Tuy Hòa, hoàn thành thủ tục lên chuyến bay Tuy
Hòa - TPHCM/ Hà Nội/ Hải Phòng. Như vậy tour Quy Nhơn Phú Yên 4 ngày 3 đêm cũng đã kết
thúc. HDV chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trong các Tour du lịch giá rẻ kế tiếp trong
tương lai không xa.

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

LƯU Ý:

● 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.

Giá tour bao gồm:

● Phương tiện:
+ Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn - Quy Nhơn - Sài Gòn hãng Vietnam Airline (10kg hành
lý xách tay + 23kg hành lý ký gửi).
+ Xe du lịch đời mới, có máy lạnh đưa đón khách theo chương trình tour.
+ Xe đón tiễn tại sân bay.

● Vận chuyển: Xe chất lượng tốt phục vụ suốt lịch trình tham quan.
● Ăn uống:

+ Ăn sáng 03 bữa buffet tại khách sạn.

+ 06 bữa chính Thực đơn 130.000 đồng/suất. Suất ăn biển đảo và Đầm Ô Loan với
150.000vnđ/suất.

+ Nước Uống + Khăn lạnh: Nước suối 0,5l /ngày/người, khăn lạnh 02 cái/người/ngày.
● Khách sạn: 3 sao, ngủ 02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nam, lẻ nữ ngủ 03 khách/ phòng

(khách sạn dự kiến: flora, Anh Thảo, Hải Âu Biên Cương, Hùng Vương…).
● Tham quan:

+ Vé tham quan, vào cửa 01 lần: Tháp Đôi, Ghềnh Đá Đĩa, Eo Gió, Bãi Xép – Ghềnh
Ông…

+ Cano siêu tốc tham quan đảo Kỳ Co.
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+ Vé + lều vào Bãi Kỳ Co.

+ Dịch vụ tắm  nước ngọt.

+ Dụng cụ lặn ngắm san hô : Áo phao, kính lặn.

+ Phí du lịch an ninh biển đảo.
● Hướng dẫn viên: Chuyên nghiệp, nhiệt tình phục vụ suốt tuyến.
● Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch (mức đền bù tối đa 40.000.000 VNĐ/trường hợp).

Không bao gồm:
● Vé máy bay.
● Chi phí cá nhân ngoài chương trình.
● Nước uống dùng riêng trong bữa ăn và các chi phí khác
● 10% VAT

Trẻ em:
● Em bé từ 0 - 4 tuổi: Miễn phí vé tour
● Trẻ em từ 5 đến 9 tuổi: Tính 50% giá tour
● Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: Tính bằng người lớn.
● Lưu ý: Đối với trẻ em từ 2 – 4 tuổi cao hơn 1m thì bố mẹ tự mua vé vào cổng những khu

du lịch có đo chiều cao.
● Giá trẻ em chỉ áp dụng khi số lượng trẻ em không chiếm đến 10% số lượng cả đoàn.

Điều kiện quy định vé máy bay:
● Giờ bay có thể thay đổi theo giờ bay của Hãng Hàng Không VietNam Airlines.
● Hành lý bao gồm : 12kg xách tay + 23kg ký gửi.
● Khi đi máy bay Quý khách nên mang theo một trong các giấy tờ sau: (Chứng minh thư

nhân dân còn hạn dưới 15 năm, hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 14
tuổi).

● Với trẻ em 14 tuổi (Yêu cầu phải có CMND, nếu trường hợp chưa có phải có giấy xác
nhận nhân thân theo mẫu và đóng dấu của địa phương nơi cư trú).

● Với trẻ em không đi cùng bố mẹ phải có giấy xác nhận ủy quyền của bố mẹ có xác nhận
của địa phương nơi cư trú cho người đi cùng, để làm thủ tục lên máy bay.

Quý khách cần lưu ý:
● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport).
● Nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông

thường.



● 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.
● Nếu Quý khách hủy tour do bị từ chối làm thủ tục tại sân bay do nhân thân / giấy tờ tùy

thân Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự việc trên. Các chi phí cho chương

trình sẽ không được chúng tôi hoàn lại trong trường hợp này.

● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan sao cho phù hợp với
điều kiện từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo đủ tất cả các điểm thăm quan
trong chương trình.

● Trường hợp ngày khởi hành có từ 10 khách trở xuống, công ty sẽ sắp xếp ngày khởi hành
mới và thông báo cho Quý khách biết trước 15 ngày làm việc. Trường hợp Quý khách
không đi theo lịch khởi hành mới được, Công ty sẽ hoàn lại tiền cọc cho Quý khách.

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:

● Ngay sau khi đăng ký, đặt cọc hoặc thanh toán: phí hủy là 50% tiền cọc tour, không hoàn
tiền vé máy bay.

●  Hủy 15 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour, không hoàn tiền vé máy bay.
● Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 80% tiền tour, không hoàn tiền vé máy bay.



● Hủy trong vòng 5 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour, không hoàn tiền vé
máy bay.

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy trong vòng 15 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... Khi cần thiết Quý khách phải viết cam
kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia 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, giấy tờ tùy thân và các tài sản riêng của khách hàng
trong chuyến đi.


