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KHÁM PHÁ NAM
TRUNG BỘ
QUY NHƠN - ĐẢO KỲ CO
PHÚ YÊN - GÀNH ĐÁ DĨA – BIỂN BÃI XẾP
ĐÊM 1 : TPHCM – QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH
Tối : Hướng dẫn viên (HDV) đón khách tại Ga Sài Gòn đón chuyến Tàu SE4, SE2 khởi hành đi Diêu
Trì, Quý khách ăn tối tự túc trước khi lên tàu, nghỉ đêm trên xe lửa.( Ký hiệu tàu có thể thay đổi tuỳ thuộc
vào thời gian quý khách đặt tour )

NGÀY 1: ĐẢO KỲ CO – EO GIÓ –KỲ CO - GHỀNH RÁNG
Sáng : Tàu đến Ga Diêu Trì, Xe và HDV đón đoàn khởi hành về
nhà hàng làm vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sáng. Sau đó Đoàn
khởi hành Tham quan: Eo Gió – một ghềnh đá quanh năm lộng gió.
Đứng trên Eo Gió , phóng tầm mắt ra xa, quý khách chiêm ngưỡng
bao quát cả vùng biển bao la rộng lớn, đắm say lòng người.
Sau đó Quý khách lên thuyền qua Bãi tắm Kỳ Co – Một bãi tắm
còn hoang sơ, trong sạch. Tại đây, quý khách có thể tận mắt chứng
kiến một cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt đẹp, làm say đắm biết bao lòng
người. Với màu nước trong xanh, bãi cát trắng dài và mịn, những cơn sóng biển êm ái chính là điểm đến
lý tưởng thu hút nhiều du khách trong thời gian gần đây. Ngoài tắm biển và vui đùa, quý khách còn có
những trò chơi mạo hiểm khi leo lên ghềnh đá và nhảy xuống biển, một cảm giác thật sảng khoái và thú
vị. ( Lưu ý : Nếu thời tiết không cho phép đi bằng cano qua Bãi Kỳ Co thì đoàn sẽ di chuyển bằng
xe chuyên dụng đi bằng đường bộ qua )
12h00: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, Sau đó khởi hành về khách sạn nghĩ ngơi.
Buổi chiều : Đoàn đến khu du lịch Ghềnh Ráng viếng nơi an nghĩ của nhà thơ Hàn Mạc Tử, tham
quan bãi tắm Hoàng Hậu, Bãi Trứng, Đá Hòn Chồng……..
Dùng cơm tại nhà hàng, tự do khám phá Thành Phố Quy Nhơn về đêm.

NGÀY 2: GÀNH ĐÁ DĨA – NHÀ THỜ MẰNG LĂNG – HOA VÀNG CÓ XANH
Buổi sáng : Đoàn làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm sáng sau
đó khởi hành về Thành Phố Tuy Hoà. Đoàn dừng chân tham quan
nhà thờ Mằng Lăng – nơi lưu giữ cuốn kinh thánh bằng chữ
quốc ngữ cổ nhất Việt Nam. Đoàn tham quan, chụp hình lưu niệm
tại Gành Đá Dĩa – thắng cảnh độc nhất vô nhị tại Việt Nam.
Chỉ cần một lần đến gành Đá Dĩa, ngắm những khối đá xô lệch
bởi bàn tay tạo hóa trầm mặc ngàn năm nghe sóng vỗ, du khách
sẽ hiểu tại sao người ta nói Phú Yên sở hữu những báu vật thiên
nhiên không nơi nào có được…, chiêm ngưỡng thắng cảnh cấp
Quốc Gia Đầm Ô Loan
Trưa : Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó đoàn về Khách Sạn nhận phòng nghĩ ngơi.
Buổi chiều: Xe đưa quý khách tham quan và tự do tắm biển tại Bãi Xếp - là một trong những phim
trường “ Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”

Tối : Quý khách dùng buổi tối với các món Hải Đặc Sản tại Khu Bờ Kè Hải Sản Tuy Hoà như : Tam
Sung Sung, Sò Huyết Ô Loan, Tôm nướng, Cá Nướng, Mực Hấp, Cơm chiên muối ớt, cơm chiên hải sản,
Lẩu Hải Sản…. Quý khách nghĩ đêm tại Tuy Hoà.

NGÀY 3 : MŨI ĐIỆN ĐẠI LÃNH – THÁP NHẠN – TP HCM
Sáng: Đoàn dùng điểm tâm tại khách sạn, Đoàn khởi hành chinh phục Mũi Điện Đại Lãnh – là nơi Cực
Đông của Tổ Quốc, nơi đón ánh mặt trời đầu tiên, quý khách sẽ ngắm tầm nhìn ra vùng biển khơi xa và
tạo cho mình những bức ảnh thật đẹp tại điểm tham quan này, sau đó xe đưa quý khách về lại khách sạn
nhận phòng nghỉ ngơi, làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị hành lý để làm thủ tục trả phòng.
12h00 : Quý khách làm thủ tục trả phòng, dùng cơm trưa tại nhà hàng, Đoàn khởi hành viếng chùa
Thanh Lương, Đoàn chinh phục núi Nhạn, tháp Nhạn, ngắm toàn cảnh thành phố Tuy Hoà, mua sắm
đặc sản về làm quà cho người thân…….Đoàn đoàn khởi hành ra Ga Tuy Hòa đón chuyến tàu SQN1,
SE21, SE3, SE5 về Thành Phố Hồ Chí Minh ( Quý khách tự túc ăn tối trên tàu). Sáng hôm sau Đoàn về
đến HCM, HDV thay mặt công ty du lịch Đường Sắt Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

GIÁ TOUR : 3.650.000Đ/Khách – Khởi hành Tối Thứ 5 Hằng Tuần
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 – Diêu Trì, Tuy Hòa – Sài Gòn .
Vé Tàu Tham quan Đảo Kỳ Co.
HDV phục vụ quý khách ăn nghĩ suốt tuyến.
Phí tham quan theo chương trình.
Bảo hiểm DL : mức bồi thường tối đa 10.000.000 đồng/ trường hợp.
An uống theo chương trình gồm 3 buổi sáng, 03 buổi dùng tại nhà hàng địa phương 120.000 vnđ/ suất
+ 01 buổi trưa dùng tại nhà hàng địa phương khu Eo gió – Kỳ Co + 01 buổi tối dùng hải đặc sản bờ kè
Phú Yên.
Quy Nhơn : Blue Sea, Salad Hotel, Biển Xanh ......... tiêu chuẩn 2 sao ( 2 – 4 khách/ phòng )
Phú Yên : Royal Khanh Hotel, Sunflower Hotel….. tiêu chuẩn 3 sao. ( 2 – 4 khách/phòng )
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 ;
Phụ thu Phòng đơn : 800.000đ/ Khách/ 2 đêm ( Nếu khách ở 1 mình )
Phụ thu giường nằm khoang 4 : 900.000đ/ khách/ khứ hồi.
Thuế VAT ( Nếu quý khách có nhu cầu xuất hoá đơn GTGT thì phụ thu 10% )

Gía Vé Cho Trẻ Em :



Trẻ em < 5 tuổi: miễn phí, gia đình tự lo
Trẻ từ 5 dưới 09 tuổi : mua 75% giá vé người lớn gồm vé xe lửa + suất ăn + ghế ngồi trên xe + vé
tham quan + ngủ chung với bố mẹ không có giường riêng.
 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua vé như người lớn
Qui định trẻ em đi kèm : mỗi cặp vợ chồng chỉ được 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 15 ngày ( nếu đợt khởi hành không đủ
số lượng qui định 6 khách, 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.

