
 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 

 

HÒN KHÔ – ĐẢO KỲ CO – EO GIÓ 

THÁP NGHINH PHONG – GÀNH ĐÁ ĐĨA – ĐẦM Ô LOAN 

Thời gian: 3 ngày 3 đêm | Khách sạn: Tiêu chuẩn 3* | Phương tiện: Xe giường nằm  

 

ĐIỂM ĐÓN TẠI HCM: 

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

 Pandora Trường Chinh, Quân Tân Bình: lúc18h15 

 Đón tại Nhà văn hóa Thanh Niên: 04 Phạm Ngọc Thạch, F. Bến Nghé – Q.1, lúc 18h30 

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

 Đón tại Ngã tư Thủ Đức lúc 19h00 

 Đón tại KDL VH Suối Tiên, lúc 19h15 

 

TỐI NGÀY KHỞI HÀNH: SÀI GÒN – QUY NHƠN                                                 (Nghỉ trên xe )  

18h30: Xe Hướng dẫn viên  đón quý khách tại điểm hẹn.  

19h00: Khởi hành chuyến tham quan miền đất võ Bình Định – Quy Nhơn – Phú Yên  - Xử sở của hoa 

vàng trên cỏ xanh. Quý khách nghỉ ngơi trên xe giường nằm. 

NGÀY 01: PHÚ YÊN – MŨI ĐIỆN                                                     ( Ăn sáng - Ăn trưa – Ăn tối ) 

05h30:  Quý khách đặt chân đến TP. Tuy Hòa. 



 

 

Quý khách làm vệ sinh cá nhân và tham quan đón bình minh cực đông đất liền của Việt Nam, Mũi Điện - Cap 

Varella 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 tắp. 

07h00: Xe đưa quý khách đến trung tâm TP. Tuy Hòa dùng bữa sáng và tiếp tục hành trình tham quan:  

Tháp Nghinh Phong Tọa lạc tại quảng trường Nghinh Phong ở nút giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ - Độc 

Lập (TP Tuy Hòa), tháp Nghinh Phong có một thiết kế đặc biệt ấn tượng. Lấy cảm hứng từ ghềnh đá đĩa mang 

tính biểu tượng của địa phương và truyền thuyết “Trăm trứng trăm con” của Lạc Long quân và Âu Cơ 

Qúy khách ghé tham quan chùa Thanh Lương – Ngôi chùa độc lạ nhất Việt Nam.Thu hút sự quan tâm của du 

khách xa gần bởi nhiều sự độc đáo.Ngôi chùa được làm từ san hô và gáo dừa, khác biệt hẳn với những ngôi 

chùa khác. Điểm độc đáo nữa khiến gần đây chùa Thanh Lương càng được nhiều du khách thập phương tìm 

tới.Là bởi ở đây mới khánh thành pho tượng Quan Âm ẩn mình dưới nước.  

Buổi trưa: 

12h00: Đoàn dừng chân ăn trưa tại nhà hàng Đầm Ô Loan. 

Thắng cảnh cấp quốc gia Gành Đá Đĩa – là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn 

kia kề với sóng nước. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung màu đen huyền bí. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng 

vẹo nhưng vẫn chồng chất tầng tầng trông như chồng bát dĩa nên có tên gọi là Gành Đá Dĩa. 

Xe đưa quý khách về TP. Quy Nhơn 

Đến TP. Quy Nhơn, nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

Quý khách tự do tắm biển Quy Nhơn. 

19h00: Xe đưa quý khách đi dùng cơm tối, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.  

NGÀY 2: EO GIÓ - TỊNH SÁ NGỌC HÒA - HÒN KHÔ – ĐẢO KỲ CO ( ĂN SÁNG - ĂN TRƯA – ĂN TỐI 

) 

07h00: Qúy dùng bữa sáng địa phương như:  bún sứa, bún riêu, bún chả cá Quy Nhơn,… 

08h00: Xe đón quý khách khởi hành 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. 

Quý khách lên Cano 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 đùa vui, 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. 

Sau đó, Cano HDV sẽ đưa Quý khách trở về Bãi San Hô Hòn Khô lặn ngắm những rạng san hô tự nhiên và 

hàng trăm loài cá đầy màu sắc tung tăng bơi lội. 

( trường hợp biển động không di chuyển bằng Cano được đoàn sẽ đi qua Kỳ Co bằng cổng chính và xe trung 

chuyển của KDL Kỳ Co, quý khách đi đường bộ không ngắm được san hô). 

12h00: Quý khách dùng bữa trưa với các món hải sản tươi sống do người dân làng chài vừa mới đánh bắt được 

để chế biến cho quý khách thưởng thức. 

Sau bữa trưa, quý khách nghỉ ngơi thư giản tại nhà hàng cho thoải mái. ( Nhà hàng có nơi tắm nước ngọt và 

thay đồ, quý khách có thể sử dụng tùy nghi). 

Buổi chiều: 

Qúy khách tham quan : 

 Quý khách tiếp tục viếng Tịnh xá Ngọc Hòa – Chiêm ngưỡng pho tượng Phật đôi Quan thế Âm cao 

nhất Việt Nam 30 mét. 

 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. Eo gió – Nơi ngắm Hoàng hôn đẹp 

nhất Việt Nam. 

Sau đó Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, tự do nghỉ ngơi và khám phá thành phố Quy Nhơn về đêm. 

NGÀY 3:  QUY NHƠN – SÀI GÒN                                                                                        (ĂN SÁNG, TRƯA) 

06h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe đưa quý khách đi dùng điểm tâm.  

08h00:  Đoàn dừng chân tham quan: 

Xe đưa quý khách đến KDL Ghềnh Ráng - Tiên Sa: 

Đến khu du lịch Ghềnh Ráng, bạn đừng nên bỏ qua đồi Thi Nhân khu mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử - con 

người tài hoa bạc mệnh gắn liền với những áng thơ tình bất hủ. Vào những năm cuối đời, Hàn Mặc Tử trải qua 

nỗi đau đớn do căn bệnh phong quái ác tại trại phong Quy Hòa, Bình Định và sau khi qua đời, ngôi mộ để tưởng 

niệm ông được xây nên giữa khung cảnh biển trời bao la, thơ mộng của Ghềnh Ráng - Tiên Sa này." Chiêm 

ngưỡng nghệ thuật bút lửa Dzũ Kha, nhà thơ giữ hồn thơ Hàn Mặc Tử. 

Bãi tắm Hoàng Hậu Tương truyền rằng, bãi tắm Hoàng Hậu là nơi Nam Phương hoàng hậu - vị hoàng hậu 

cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam chọn làm bãi tắm riêng. Ngay dưới chân những vách đá dựng hiểm 

trở, là bãi đá trứng tròn - BÃI TRỨNG, nhẵn như những quả trứng chim khổng lồ nằm xếp lên nhau chồng 

chồng lớp lớp, vẻ đẹp hoang sơ mà kì ảo tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây thu hút ánh nhìn của bao du khách 

đến với khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa này. 



 

 

Chia tay thành phố Quy Nhơn tiếp tục hành trình về Tuy Hòa dùng cơm trưa. 

Kết thúc chương trình tham quan – Quy Nhơn – Phú Yên 3 ngày 3 đêm. Du lịch Saigon Star Travel chia tay 

quý khách và hẹn gặp lại. 

Lưu ý: thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan.  

Gợi ý buổi tối: Quý khách có thể thưởng thức dặc sản Bình Định, hoặc thưởng thức caphe tại các 

quán nổi tiếng trải dài theo bờ biển/ 

TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR/KHÁCH GHI CHÚ 

KHÁCH SẠN 3 SAO 3.290.000VNĐ  

Anh Thảo… 

Lế, tết dương lịch,âm lịch 3.650.000VNĐ 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

Vận chuyển: 

Xe giường nằm, bác tài nhiệt tình vui vẻ, giàu kinh nghiệm. 

Lưu trú: 

Khách sạn 3 sao ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn. Phòng từ 2-3-4 khách/phòng   

Ăn uống: 

Các buổi ăn trong chương trình bao gồm: 

 01 bữa sáng thực đơn đặc sản địa phương ( bánh hỏi cháo lòng/bún sứa/bún chả cá,) + 2 bữa 

sáng Buffet 

 05 bữa ăn chính theo ẩm thực địa phương ( tiêu chuẩn 150.000 VNĐ/suất ( có 1 bữa thưởng thức 

tiệc hải sản tại Hòn Khô 250.000VNĐ/suất ) 

 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo. 

 Khăn lạnh, nước suối 1 chai 500ml/ngày/người. 

 Nón du lịch  

 Qùa tặng gối hơi du lịch/ ba lô du lịch 

 Vé tham quan vào cổng theo chương trình: Eo Gió, KDL Ghềnh Ráng, Hòn Khô, Kỳ Co, Gành Đá 

Dĩa,, lặn ngắm san hô. 

 Phí tàu CANO tham quan đảo Kỳ Co, Hòn Khô. 

 Bảo hiểm du lịch 20.000.000 VNĐ 



 

 

 Qùa tặng kèm theo. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Phòng đơn phụ thu 400.000 VNĐ/ đêm. 

 Vui chơi giải trí cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 

 VAT 8%  

 Tip tài xế và HDV ( tự nguyện) 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua vé người lớn. 

 Trẻ em trên 05  đến dưới 10 tuổi mua 75% vé có suất ngồi suất ăn ngủ chung với bố mẹ. 

 Trẻ em dưới 05 tuổi không tính vé ngồi chung với bố mẹ, gia đình tự lo. Hai người lớn chỉ được 

kèm một trẻ em. Từ trẻ em thứ hai bắt buộc mua 75% vé theo quy định.  

QUY ĐỊNH HỦY TOUR 

 Khách hủy tour ngay sau khi đăng ký chịu phí 30% chi phí tour. 

 Khách hủy tour trước 5 ngày khởi hành chịu phí 50% chi phí tour. 

 Khách hủy tour trước 3 ngày trước và trong ngày khởi hành chịu phí 100% chi phí tour. 

CÁC ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR:   

 Đối với Khách Quốc tịch Việt Nam: Khi đi tour Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn cần đem 

theo CMND/Passport (Hộ chiếu) bản chính còn hạn sử dụng, hình ảnh rõ (CMND có thời hạn sử 

dụng không quá 15 năm, tính từ ngày cấp)/ Giấy khai sinh bản chính (trẻ em dưới 14 tuổi). 

 Đối với khách người Nước ngoài Visa còn hạn trên 6 tháng.  

 Khi đăng ký tour Quý khách vui lòng mang theo CMND/Passport bản chính hoặc cung cấp tên 

chính xác đầy đủ, đúng từng ký tự trên CMND/ Passport (Hộ chiếu)/Giấy khai sinh (trẻ em dưới 

14 tuổi) theo thứ tự: Họ/tên lót/tên.  

 Chương trình và điểm tham quan có thể linh động thay đổi thứ tự các điểm phù hợp điều kiện thực 

tế. Saigon Star Travel sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 

 Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất…+ Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình… 

 Sự cố về giao thông: kẹt xe,... 



 

 

 Nếu những trường hợp trên xảy ra, Saigon Star Travel sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham 

quan cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện….và không chịu 

trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

 Quý khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như hủy 

vé ngay ngày khởi hành. 

 Quý khách dưới 18 tuổi khi đi tour phải có Bố Mẹ hoặc người thân trên 18 tuổi đi cùng. Trường 

hợp đi một mình phải được Bố Mẹ ủy quyền (có xác nhận của chính quyền địa phương) cho  

 Riêng khách từ 70 tuổi trở lên: Bắt buộc phải có người thân dưới 55 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi cùng 

và nộp kèm giấy khám sức khỏe, có xác nhận đủ sức khỏe để đi du lịch của bác sĩ + Giấy cam kết 

sức khỏe theo mẫu qui định của công ty. Vì lý do an toàn Quý khách hạn chế và không nhận khách 

từ 80 tuổi trở lên. Khách trên 80 tuổi không có chế độ bảo hiểm. 

 Quý khách đang mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký. Lưu ý 

phải có ý kiến của bác sĩ trước khi đi tour. Cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình và 

thai nhi trong suốt thời gian tham gia chương trình du lịch.  

 

SAI GON STAR TRAVEL 

CHNH PHỤC ĐỈNH CAO - HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO 
 


	ĐIỂM ĐÓN TẠI HCM:

