
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN: 

QUY NHƠN - PHÚ YÊN 
 Thời gian:  3 Ngày 3 Đêm 

 Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần 

 Phương tiện: Xe giường nằm cao cấp 

 

BẢNG GIÁ TOUR TRỌN GÓI  

TIÊU CHUẨN GIÁ GỐC 
GIÁ KHUYẾN 

MÃI 

LỊCH KHỞI 

HÀNH 

2 Sao 3,290,000đ 2,790,000đ Thứ 5 hàng tuần 
 

ĐIỂM NỔI BẬT: 

 Vi vu dải đất miền trung với bao thắng cảnh đẹp mê hồn 

 Chương trình được tổ chức vào thứ 5 hàng tuần chỉ có tại Sigon Star Travel 

 Di chuyển bằng xe giường nằm cao cấp, sang trọng 

 Đắm mình trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ tại đảo Kỳ Co,  

 Tham quan Khu du lịch Ghềnh Ráng, Bãi tắm Hoàng Hậu, Bãi Trứng, Đá Hòn Chồng, 

Gành Đá Đĩa, nhà thờ Mằng Lăng, Mũi Điện Đại Lãnh – cực Đông của Tổ quốc, 

phim trường “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”,… 

 Thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn và đặc sản địa phương. 

 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

1. Đón tại Ngã tư Trung Chánh – Quận 12 (Ngay trung tâm văn hóa quận 12), lúc 18h00 

2. Pandora Trường Chình, Q. Tân Bình, lúc18h15 

3. Đón tại Nhà văn hóa Thanh Niên: 04 Phạm Ngọc Thạch, F. Bến Nghé – Q.1, lúc 

18h30 

4. Đón tại Hàng Xanh, Ngay cây xăng số 3, lúc 18h45 

5. Đón tại Ngã tư Thủ Đức lúc 19h00 

6. Đón tại KDL VH Suối Tiên, lúc 19h15 

 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 

 

ĐÊM NGÀY 01: TP.HCM – QUY NHƠN | ĐI BẰNG XE GIƯỜNG NẰM   

18h00: Xe và HDV Saigon Star Travel đón quý khách tại điểm hẹn, đoàn khởi hành chương 

trình tham quan “   Quy Nhơn – Phú Yên 3n3đ” . Quý khách nghỉ đêm trên xe. 

 Dọc đường xe dừng tại trạm dừng chân cho quý khách vệ sinh cá nhân và tự do ăn 

khuya. 

 

NGÀY 02: QUY NHƠN - CẦU THỊ NẠI– ĐẢO KỲ CO - EO GIÓ  | (Ăn S, Tr, C) 

Sáng:  Đến Quy Nhơn, đoàn di chuyển đến nhà hàng vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm sáng, 

đoàn nghỉ ngơi thư giãn. 

08h00: Xe đưa quý tham gia hành trình khám phá tour Kì Co – 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. 

09h00: 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. 

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. 

13h00: 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. 

14h00: Đoàn di chuyển đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Chiều: Đoàn tự do tắm biển tại bãi biển Quy Nhơn. 

18h00: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Quý khách tự do khám phá Tp.Quy Nhơn về đêm. 

 

NGÀY 03 : QUY NHƠN - NHÀ THỜ MẰNG LĂNG - GHỀNH ĐÁ DĨA | (Ăn S, Tr, C) 

07h00: Qúy khách làm thủ tục trả phòng, đoàn dùng điểm tâm. 

08h00: Đoàn di chuyển đến Tp. Tuy Hòa, trên đường đi đoàn ghé tham quan: 

 Nhà thờ Mằng Lăng - Với lịch sử gần 120 năm tồn tại, mỗi bức tường, cánh cửa, bàn 

cầu nguyện nơi đây đều nhuốm màu thời gian. Cùng sự độc đáo trong hình dáng, 

đường nét mang đậm dấu ấn kiến trúc thế kỷ XIX, nhà thờ Mằng Lăng là điểm đến 

không thể bỏ qua trong những dịp ghé thăm tỉnh Phú Yên. 

 Ghềnh 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. 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng khu vực Đầm Ô Loan với món đặc sản sò huyết. 

Sau bữa trưa đoàn di chuyển đến Tp. Tuy Hòa, dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

13h00: Tham quan Chùa Thanh Lương – nơi đây có tượng Phật Bà Quan Âm lớn, được tạo 

hình như đang ẩn mình dưới nước độc đáo. Trước mặt tượng có lối đi nổi trên mặt 

nước, nên du khách có thể lại gần tượng hơn để chiêm ngưỡng, chụp ảnh check-in.. 

Chiều: Đoàn về nhận phòng nghỉ ngơi. Quý khách tự do tắm biển tại bãi biển Tuy Hòa. 

Tối:    Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Quý khách tự do khám phá tp. Tuy Hòa về đêm. 

  

NGÀY 03: PHÚ YÊN – THÁP NHẠN – MŨI ĐIỆN – TP.HCM  | ( Ăn Sáng, Trưa) 

07h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. 

08h00: Xe đưa đoàn đi 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. Sau đó 

đoàn trở về khách sạn, quý khách tự do tắm biển. 

 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 Đông và 

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

Trưa:  Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó di chuyển về lại Tp.HCM.  

Chiều: Đoàn 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 cho người thân. 

Tối: Về đến Tp.HCM, hướng dẫn viên đưa khách về lại điểm đón ban đầu. Chia tay và hẹn 

gặp lại quý khách trên mọi nẻo đường của Saigon Star Travel. 

 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ 

VẬN CHUYỂN: 

 Xe giường nằm chất lượng cao, sang trọng 



 

 

 Tài xế nhiều năm kinh nghiệm (2 Tài) giúp quý khách nghỉ ngơi trên xe thật êm ái 

ĂN UỐNG: 

 Ăn sáng:  03 bữa ăn sáng: 03 bữa tô ly  

 Ăn Chính: 05 bữa thực đơn phong phú từ 120.000đ/khách/bữa trở lên. 

LƯU TRÚ 

 Khách sạn 02 sao gần trung tâm, nội thất tiện nghi (tiêu chuẩn 4 khách/phòng). 

- Khách ở phòng 2-3 khách /phòng, thì phụ thu 300.000đ/phòng/2 đêm 

- Khách ở phòng 1 khách/phòng thì phụ thu: 400.000đ/phòng/2 đêm 

THAM QUAN:  

 Quý khách được bao vé tham quan vào cổng Khu Du Lịch các điểm có trong chương 

trình. 

HƯỚNG DẪN VIÊN:  

 Vui vẻ, nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, phục vụ đoàn suốt tuyến. 

BẢO HIỂM: 

 Quý khách được tham gia bảo hiểm khi đi Du Lịch, mức bồi thường tối đa: 

20.000.000 đ/1 trường hợp. 

QUÀ TẶNG: 

 Khăn lạnh, nước suối chai 01 chai 500 ml/ngày. 

 Nón du lịch. 

VÉ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em từ 05 tuổi đến 10 tuổi: Mua 75% giá người lớn.  Bé có ghế ngồi trên xe, suất 

ăn như người lớn, ngủ chung với cha mẹ. 

 Từ 11 tuổi được xem như người lớn. 

 Miễn phí cho trẻ 1-4 tuổi. Tiêu chuẩn của em bé miễn phí ngồi chung với ba mẹ, 

không có suất ăn. Mọi chi phí phát sinh của bé gia đình tự chi trả. 

KHÔNG BAO GỒM:    

 Chi phí điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình 

 Thuế VAT 10%. 

 Típ Tài xế và HDV 

PHỤ THU LỄ: 

 Lễ 30/04: 30% 

 Giỗ Tổ: 10% 

 Quốc Khánh: 10% 

 Tết Tây: 20% 

 Tết Nguyên Đán: 40% 
LƯU Ý:  

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng các điểm tham quan trong chương trình 

vẫn không thay đổi. 

 Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính). 

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

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR & HUỶ TOUR: 

 Qúy khách cần đặt tour trước 15 ngày để được sắp xếp vị trí trên xe một cách tốt nhất. 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 10 ngày: Phí hủy 20%  

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 07 ngày: Phí hủy 30% 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 05 ngày: Phí hủy 50% 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: Phí hủy 70% 

 Nếu hủy trước giờ khởi hành 48 tiếng: Phí hủy 100% 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 10 ngày trước ngày khởi hành: Phí chuyển là 

10%  

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 05 ngày trước ngày khởi hành: Phí chuyển là 

20%  



 

 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 03 ngày trước ngày khởi hành 48h: Phí 

chuyển là 30%  

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 48h ngày trước giờ khởi hành: Phí chuyển là 

50% 

 

 
 

SAIGON STARTRAVEL 
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO – HƯỚNG TỚI SỰ HOÀN HẢO” 


