
 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT MỚI 

Trụ sở chính : D2/44 ấp 4, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh 

VPĐD : 01 Đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3 TP HCM 

……………………………………………………………………………… 

KHÁM PHÁ 3 TỈNH NAM TRUNG BỘ 

BÌNH ĐỊNH  -  PHÚ YÊN – 

KHÁNH HÒA 
KỲ CO – EO GIÓ - GÀNH ĐÁ ĐĨA – NHÀ THỜ MẰNG 

LĂNG - BÃI XẾP – CHÙA LONG SƠN 
TIỆC HẢI ĐẶC SẢN 

THỜI GIAN: 3 NGÀY 4 ĐÊM 

PHƯƠNG TIỆN: XE LỬA – GHẾ NGỒI MỀM DIỀU HÒA 

ĐÊM 1: TP.HCM - QUY NHƠN 

Tối : Hướng dẫn viên DL ĐƯỜNG SẮT MỚI đón khách tại Ga Sài Gòn đón chuyến tàu SQN4, SQN2 

, bắt đầu cuộc hành trình đến với Quy Nhơn - Vùng Đất Võ. 

Quý khách nghỉ đêm trên tàu (Tàu ghế mềm điều hòa 

NGÀY 1 : QUY NHƠN – ĐẢO KỲ CO- EO GIÓ – TƯỢNG PHẬT ĐÔI 

Sáng : Đoàn ăn sáng tự túc trên tàu, sau đó 09g00 Tàu tới ga 

Quy Nhơn – xe đón đoàn khởi hành đến bến Tàu 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. 

Trưa : 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… Đoàn tham quan Eo Gió – Thắng cảnh nổi tiếng tại Quy Nhơn, 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…. Sau đó Quý khách trở về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.  

Chiều: Đoàn tự do nghỉ ngơi tham quan hoặc thưởng thức đặc sản Quy Nhơn với các món ăn dân dã, 

đậm đà bản sắc miền đất võ như: Hải sản , Bánh hỏi –lòng heo, bún chả cá,nem chợ huyện, Rượu Bàu Đá, 

bánh xèo Mỹ Cang, gỏi cá chình, tré Bình Định, bánh ít lá gai…..(đoàn ăn tối tự túc) 

NGÀY 2 : QUY NHƠN – PHÚ YÊN- GÀNH ĐÁ DĨA-NHÀ THỜ MẰNG LĂNG 

Sáng : Quý khách làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm sáng tại nhà hang, sau đó xe đưa đoàn tham 

quan và mua sắm đặc sản Quy Nhơn. 



 

Đoàn khởi hành đến với Phú Yên- vùng đất “ Hoa vàng trên cỏ xanh” .  

Quý khách chiêm ngưỡng vùng đất Sông Cầu,  thị xã sầm uất của tỉnh Phú Yên. Tiếp đến đoàn tham 

quan di tích được xem là biểu tượng của du lịch tỉnh Phú Yên- 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.  

Đoàn tham quan Nhà Thờ Cổ Mằng Lăng – Nơi lưu giữ 

cuốn kinh thánh “Phép Giảng Tám Ngày” là sách in chữ 

quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. 

Trưa : Quý khách đến với thành phố Tuy Hòa, dùng 

cơm trưa, nhận phòng khách sạn 5 SAO CENDELUXE 

nghỉ ngơi. 

Chiều : Quý khách tiếp tục cuộc hành trình tham quan 

KDL Bãi Xép – Phim trường chính của bộ phim “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”, tắm biển Bãi 

Xếp,... 

Tối : Đoàn dùng buổi tối với các món hải đặc sản tại Phú Yên như : Tam Sung Sung, Sò Huyết Ô 

Loan, Tôm  Nướng, Cá Nướng, cơm chiên muối ớt, lẩu Hải Sản…….. 

NGÀY 3 : PHÚ YÊN- HẦM MỚI ĐÈO CẢ - NHA TRANG – CHÙA LONG 

SƠN – TRUNG TÂM YẾN SÀO KHÁNH HÒA 

Sáng :  Quý khách dùng buffet tại khách sạn, trả phòng, xe đưa đoàn mua sắm đặc sản Phú Yên. Tiếp tục 

xe khởi hành về Tp Nha Trang náo nhiệt, trên đường đi đoàn chiêm ngưỡn Hầm Đèo Cả. 

Trưa: Đoàn về đến Tp Nha Trang dùng cơm trưa tại nhà hàng, tiếp tục tham quan Chùa Long Sơn – ngôi 

chùa lớn nhất Tp Nha Trang với tượng phật trắng trên sườn núi uy nghi. 

Đoàn tham quan Trung tâm Yến Sào Khánh Hòa – tìm hiểu về cách sinh sống của chim Yến cách làm ra 

những thành phẩm Yến Sào, thưởng thức trà yến miễn phí. Xe đưa đoàn tiếp tục tham quan mua sắm đặc 

sản Nha Trang. 

Chiều : Đoàn dùng cơm chiều tại nhà hàng, sau đó Xe đưa đoàn ra ga Nha Trang đón chuyến tàu SNT1, 

SE3, SE1, SE21 về Sài gòn , Sáng sớm ngày hôm sau đoàn về đến Sài Gòn, HDV thay mặt DL Đường 

Sắt Mới cảm ơn và chào Tạm biệt quý khách. Kết thúc chương trình. 

Bao Gồm : 

 Vận chuyển : Xe tham quan (đời mới, máy lạnh) đón – tiễn theo chương trình. 

 Vé xe lửa ngồi mềm máy lạnh : Sài Gòn - Quy Nhơn ( Toa máy lạnh 64 ghế ), Nha Trang – Sài 

Gòn ( Toa VIP 56 ghế )  

  HDV phục vụ quý khách ăn nghĩ suốt tuyến.    

 - Ăn uống : 2 bữa điểm tâm sáng (1 bữa điểm tâm sáng tại Quy Nhơn,1 Buffet tại khách sạn); 

Ăn chính: 5 buổi (4 buổi: 100.000đ/suất,1 buổi Hải Đặc Sản : 180.000đ/suất) 

 - Vé vào cổng: Cano đi về Đảo Kỳ Co, Gành Đá Dĩa, KDL Bãi Xếp. 

 Bảo hiểm DL : mức bồi thường tối đa 10.000.000 đồng/ trường hợp. 

 Quy Nhơn : Blue Sea, Green Park, Ly Kỳ ......... tiêu chuẩn tương đương 2 sao 

 Phú Yên : Cendeluxe tiêu chuẩn 5 sao 

 Quà tặng: Nón, khăn lạnh, nước suối. 

Không Bao Gồm :  

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặc ủi, ăn uống – tham quan – vận chuyển ngoài chương trình ;Vé 

Vinpearland, vé tắm Bùn Khoáng.  

PhỤ thu Phòng đơn : 1.000.000đ/ Khách/ 2 đêm ( Nếu khách ở 1 mình )/ngày thường. 

Phụ thu giường nằm khoang 4 : 800.000đ/ khách/ khứ hồi/ngày thường, 1.000.000đ/ khách/ khứ hồi/ngày 

tết Dương Lịch, 1.800.000đ/ khách/ khứ hồi/ngày tết Âm Lịch 



 

Thuế VAT 10% 

Phụ thu khởi hành tối 28,29/12/2018 : 850.000đ/ khách 

Gía Vé Cho Trẻ Em : 

• Trẻ em < 5 tuổi: miễn phí, gia đình tự lo 

• Trẻ từ 5 đến 09 tuổi : mua 75% giá vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn, ngủ chung với bố mẹ. 

• Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua vé như người lớn 

Qui định trẻ em đi kèm : mỗi cặp vợ chồng chỉ được dẫn theo 1 trẻ em miễn phí, trẻ thứ 2 phải mua 75% vé như 

người lớn 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT CỌC VÀ HUỶ VÉ : đặt vé trước ngày khởi hành ít nhất 7 ngày ( nếu đợt khởi hành không đủ 

số lượng qui định, quý khách được dời vào ngày khởi hành kế tiếp ) 

- Huỷ tour trước 7 ngày khởi hành mất 50% giá vé. 

- Huỷ tour truoc 5 ngày khởi hành mất 70% giá vé. 

- Huỷ tour trước 3 ngày khởi hành mất 100% giá vé. 

Xin lưu ý : không nhận chỗ và huỷ tour qua điện thoại 


