
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DU LỊCH HẢI ĐĂNG                                                                                                   CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN 2023 

 
 

 

TẶNG BAO LÌ XÌ MAY MẮN ĐẦU NĂM: 

TOUR  ĐIỆP SƠN - PHÚ YÊN 
GÀNH ĐÁ ĐĨA – VẺ ĐẸP THIÊN TẠO 

  

 TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI TẠI ĐẢO ĐIỆP SƠN - CON ĐƯỜNG 

TRÊN BIỂN ĐỘC ĐÁO 

 CUỘC HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CỰC ĐÔNG TỔ QUỐC “MŨI 

ĐIỆN CAP VARELLA” 

   GÀNH ĐÁ ĐĨA - THẮNG CẢNH ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ 

 KHÁM PHÁ ĐẶC SẢN PHÚ YÊN 
 

 PHƯƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN : 3 NGÀY 3 ĐÊM 

 TIÊU CHUẨN : 3 SAO 
 

 

==========================================

================================== 

GIỚI THIỆU TOUR 

Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, phía bắc giáp Bình Định, phía nam giáp 

Khánh Hòa. với 3 mặt giáp núi, 1 mặt giáp biển đông. Nằm ở phía đông dãy trường sơn, Phú Yên được 

thiên nhiên ưu đãi nhiều danh lam thắng cảnh.  

Đây là Núi Nhạn sừng sững giữa thành phố tuy hòa, bên cạnh là dòng sông ba hiền hòa ngày ngày bồi đắp 

phù sa cho vựa lúa Miền Trung; kia là gành đá đĩa như một tạo hóa kỳ lạ của Thiên nhiên ban tặng cho con 

người, còn đó Vịnh Vũng Rô với Chiến tích của những con tàu không số.  

 

Đến với Điệp Sơn điểm thú vị nhất của Điệp Sơn chính là  đi bộ theo con đường mòn trên biển kéo dài gần 

700 mét, nối liền hòn đảo giữa với đảo Điệp Sơn lớn. Con đường uốn lượn, rộng khoảng 1 mét và nằm sâu 

dưới mặt nước biển trong xanh chưa đến nửa mét. Đặt chân thả bước trên con đường này đem lại cho du 

khách cảm giác vô cùng thích thú, xen lẫn hồi hộp và một chút sợ hãi như đang bước bước giữa đại dương 

bao la, 2 bên là sóng vỗ. Thích thú hơn là việc có thể thỏa thích ngắm nhìn những đàn cá nhỏ tung tăng bơi 

lội hai bên. Nước biển ở đây trong xanh nên có thể nhìn sâu tận đáy. 

  

DDUU  XXUUÂÂNN  ĐĐÊÊMM  NNGGÀÀYY  0011::  TTPP..  HHỒỒ  CCHHÍÍ  MMIINNHH  --  ĐĐẢẢOO  ĐĐIIỆỆPP  SSƠƠNN  
BBuuổổii  ttốốii::  

18h30: Xe và hướng dẫn viên HAIDANG TRAVEL đón khách tại điểm hẹn, bắt đầu cuộc hành trình đến 

với Đảo Điệp Sơn. Quý khách nghỉ đêm trên xe (Xe tiện nghi cao cấp, ghế ngã, giúp quý khách nghỉ 

ngơi thỏa mái ). 

DU XUÂN NGÀY 02: ĐẢO ĐIỆP SƠN - HẢI ĐĂNG MŨI ĐIỆN - THÁP NHẠN   (Ăn 

sáng, trưa) 
Buổi sáng: 
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07h30: Quý khách dùng bữa sáng tại nhà hàng thuộc địa phận Ninh Hòa. Sau đó tiếp tục hành trình đến 

với xã Vạn Giã. 

         Quý khách lên tàu khám phá Đảo Điệp Sơn - Điệp Sơn là một dãy gồm 3 hòn đảo nhỏ thuộc vịnh 

Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Hành trình khám phá bắt đầu từ thị trấn Vạn Giã, sau khoảng một giờ 

đồng hồ lênh đênh trên biển, du khách sẽ đặt chân đến quần đảo Điệp Sơn. 

           Điều đặc biệt ở đảo Điệp Sơn chính là hành trình chinh phục con đường dưới biển vô cùng độc 

đáo và thú vị dài gần 700 mét, nối liền hòn đảo giữa với đảo Điệp Sơn lớn. Con đường uốn 

lượn, rộng khoảng 1 mét và nằm sâu dưới mặt nước biển trong xanh chưa đến nửa mét. Đi bộ 

trên con đường này đem lại cảm giác vô cùng thích thú, xen lẫn hồi hộp và một chút sợ hãi khi 

bạn phải bước giữa đại dương bao la. Bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn những đàn cá nhỏ tung 

tăng bơi lội hai bên, chốc chốc lại thấy những đàn cá nhảy tung lên khỏi mặt nước, hay giơ tay 

vẫy chào con thuyền đang chạy lướt qua. Quý khách tự do tắm biển. 

12h00: Quý khách dùng cơm tại đảo với các món Hải Sản như: 

1.Tôm nướng 

 2.Mực nướng 

 3.Cá nướng 

 4.Lẩu Hải sản + bún 

 5.Cơm chiên 

 6.Trái cây trà đá tráng miệng. 

Buổi chiều: 

14h30: Đoàn khởi hành về Tuy Hòa, chinh phục Đèo Cả, đoàn dừng chân chụp hình và nhìn ngắm Vịnh 

Vũng Rô, nghe hướng dẫn viên kể lại hành trình Tàu Không Số và sự kiện Vịnh Vũng Rô tại khu 

di tích Đường Mòn Hồ Chí Minh Trên Biển, đoàn tìm hiểu về cách thức nuôi tôm hùm và cuộc 

sống bình yên của ngư dân vùng biển. Quý du khách tản bộ xuyên qua bãi Môn, bối cảnh trong phim 

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, tham quan Mũi Điện - Cap Varella, cực đông đất liền của 

Việt Nam, ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng năm 1890. quý du 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. 

15h30: Đoàn về thành phố Tuy Hòa nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

16h30: Quý khách 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. 

18h00: Đoàn tự do khám phá ẩm thực Phú Yên, với các món địa phương hấp dẫn, quý Khách tự do lựa chọn 

như: Mắt cá ngừ đại dương, Bò 1 năng 2 sương,bánh canh, bún cá, hải sản….. 

Nghỉ đêm tại Khách sạn 

DU XUÂN NGÀY 03: GÀNH ĐÁ ĐĨA - ĐẦM Ô LOAN - BÃI XÉP “PHIM TRƯỜNG 

TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH” - NHÀ THỜ MẰNG LĂNG (Ăn sáng, trưa, 

tối) 
Buổi sáng: 
07h00: Du khách dùng bữa sáng tại nhà hàng. Đoàn khởi hành tham quan phía Bắc của tỉnh Phú Yên. 

08h00: Đoàn dừng chân chụp hình với Đập Tam Giang, đập nước gắn liền với sự phát triển của tỉnh Phú 

Yên, tiếp tục tham quan Nhà thờ Mằng Lăng có lối kiến trúc theo phong cách Gothic, được xây 

dựng từ năm 1892, nghe kể về câu chuyện cuộc đời và phương cách truyền đạo của Á Thánh Andrê 

Phú Yên, ngắm nhìn quyển sách chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, tham gia chương trình thiện 

nguyện tại Cô nhi viện Mằng Lăng, một khu nhà nhỏ nằm bên trong khuôn viên nhà thờ, du khách 

có thể  nghe các sơ kể về những câu chuyện cảm động, tìm hiểu cuộc sống hiện tại của từng bé, giao 

lưu và giúp đỡ những em bé mồ côi tại đây với những phần quà thiết thực. 

09h00: Đoàn tham quan 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.  

Buổi chiều :   

12h00: Đoàn ghé Đầm Ô Loan, tham quan, vui chơi và thưởng thức bữa trưa với món Sò Ô Loan rất nổi 

tiếng cùng với các hải sản: 
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1.Cháo hàu 
2.Cá hấp - Bánh tráng 

3.Mực nướng 

4.Tôm hấp 

5.Sò huyết Ô Loan 

6.Tráng miệng 

15h00: Đoàn dừng chân tại Bãi Xép. Quý khách có thể tận hưởng cảm giác một mình trên bãi biển và chiêm 

ngưỡng những kỳ quan từ đá và nước biển. Đặc biệt, trên đỉnh gành đá là đồng cỏ rộng mênh mông 

mà từ đó, quý khách có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm. Quý khách tự do tắm biển. 

19h00: Dùng cơm tối tại Nhà Hàng. 

 

DU XUÂN NGÀY 04: PHÚ YÊN – THÁP NGHINH PHONG –TP. HỒ CHÍ MINH (Ăn 

Sáng, trưa) 
Buổi sáng: 
06h30: Làm thủ tục trả phòng Khách sạn. 

07h30: Dùng điểm tâm sáng tại Nhà hàng. 

08h00:  Xe đưa quý khách tham quan Quảng trường Nghinh Phong Lấy ý tưởng từ Gành Đá Dĩa, những 

khối đá tròn xếp chồng liền kề nhau, biểu tượng của du lịch Phú Yên. Huni Architectes có trụ sở tại Pháp là 

đơn vị thiết kế công trình này. Cách quảng trường Nghinh Phong khoảng 100 m, Ngọn hải đăng mini cũng 

là điểm đến hút khách mới của Tuy Hòa có những bức ảnh "như trời Tây". Công viên thế kỷ với nhiều công 

trình đẹp theo phong cách trời tây sẽ cho quy khách nhiều bức ảnh đẹp. 

Buổi chiều: 
12h30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

21h30 Đoàn có mặt tại Tp. Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình, chia tay & hẹn gặp lại. 

 

GIÁ TOUR CHI TIẾT 

 

LỊCH KHỞI HÀNH 

THỨ 5 HÀNG TUẦN  
GIÁ TOUR 

GIÁ TOUR TRẺ 

EM 

(6 – 10 TUỔI: 80%) 

XE VIP  2.990.000VNĐ 2.390.000VNĐ 
  

LỊCH KHỞI HÀNH 

M2, M3, M4 
GIÁ TOUR 

GIÁ TOUR TRẺ 

EM 

(6 – 10 TUỔI: 60%) 

XE GIƯỜNG NẰM 3.490.000VNĐ 
(50% giường trên, 50% giường dưới) 

2.090.000VNĐ 

 

LỊCH KHỞI HÀNH 

M2, M3, M4 

 

 

GIÁ TOUR VIP  GIÁ TOUR TRẺ EM 

(6 – 10 TUỔI: 80%) 

XE VIP  4.190.000VNĐ 3.350.000VNĐ 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
Vận chuyển Xe ghế ngồi: Xe từ 30 đến 45 chỗ tùy lượng khách, xe đời mới máy lạnh, đón 

khách theo chương trình. Mỗi đợt tối thiểu 25 khách/đợt. Trường hợp không đủ 
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slk thì được dời sang lịch khởi hành tiếp theo. Xe đời mới máy lạnh (25 – 28 

khách xe 30c, 30 – 33 khách xe 35c, trên 40 khách xe 45c), đón khách theo 

chương trình. 

 

Xe giường nằm: Mỗi đợt tối thiểu 30khách/đợt. Trường hợp không đủ slk thì tour 

sẽ được tổ chức theo điều kiện xe ghế ngồi. 

 

Xe Vip: Mỗi đợt tối thiểu 25 – 28 khách khách/đợt. 

Trường hợp không đủ slk thì được dời sang lịch khởi hành tiếp theo. đón khách 

theo chương trình. 

 

Lưu trú Khách sạn 3 sao: Phòng: 2-3-4 khách/phòng. 

Trường hợp quý khách đi 01 người, vui lòng đóng thêm phụ thu phòng đơn: 

500.000đ/khách ngày thường, 700.000 đ/khách dịp lễ.  

Trường hợp trong đợt khởi hành có khách lẻ ghép, Hải Đăng sẽ ghép cho 

khách và không 

Ăn uống Điểm tâm: 3 buổi (Tô + ly) 

 1 điểm tâm sáng tại Ninh Hòa. 

 2 buổi tại khách sạn 3 sao.  

Ăn chính: 4 buổi 

 1 buổi: 90.000đ/suất 

 2 buổi hải sản: 200.000đ/suất 

 1 buổi đặc sản: 150.000 đ/suất 

Tham quan 

 

Vé vào cổng: 

 Cano đi về Đảo Điệp Sơn 

 Hải đăng Mũi Điện 

 Gành Đá Đĩa 

 Bãi Xép 

 Tháp Nhạn 

Bảo hiểm 50.000.000 đ/Người/trường hợp 
(Không được hưởng Bảo hiểm du lịch cho các trường hợp hợp sau: trên 80 tuổi, tiền 

sử các bệnh như: tim mạch, đột quỵ, …) 

Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Gala sân khấu MC, Âm thanh, ánh sang, karaoke,…. 

Nước suối, khăn lạnh, 

nón 

Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

Nón du lịch: 1 nón HAIDANGTRAVEL/khách 

Khuyến mãi Hình lưu niệm tập thể. Mỗi gia đình 1 tấm. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
Chi phí cá nhân Giặt ủi, điện thoại,ăn uống, điểm tham quan ngoài chương trình, tắm nước 

ngọt. 

Phụ thu  

Thuế VAT Du khách có nhu cầu xuất hóa đơn VAT vui lòng đóng thêm 10%  

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 
Trẻ em dưới 5 tuổi Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) 

cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua 

½ vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 40% giá tour ( Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

Từ 6-10 tuổi 60% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với 

gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 

trở lên phải mua suất người lớn. 

Từ 11 tuổi Vé người lớn 
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ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 

 17h30: Đón khách tại Công ty Du lịch Hải Đăng, 367 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình  

 17h45: Đón khách tại Trường Đại Học Hồng Bàng, 03 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình. 

 18h30: Đón khách tại Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh 

 18h45: Đón khách tại Ngã 4 Thủ Đức, Quận 9 

 19h15: Siêu thị Lotte Mart, Ngã 4 Amata, Biên Hòa, Đồng Nai 

GHI CHÚ 
 Giá trên không áp dụng cho ngày lễ, tết 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

 Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du 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’ 

 Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, 

không mang valy lớn.  

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo 

giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.  

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

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh. 

 Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ 

khai hải quan và visa khi đi tour. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Hải Đăng. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

QUY ĐỊNH MUA TOUR VÀ  HỦY TOUR 
 Sau khi đăng ký, thanh toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100% trước khởi hành 7 ngày.  

 Dời ngày khởi hành trước 10 ngày không mất phí, sau 8 ngày mất 20%.( Không tính ngày lễ và 

chủ nhật), chỉ được dời 1 lần. 

 Sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour  

 Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 30% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ 

nhật) 

 Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật) 

 Từ 3-5 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật) 

 Từ 2 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật) 

 Các quy định trên không áp dụng cho các dịp lễ và tết. 

 Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau 15 ngày 

so với ngày khởi hành mất 100% giá tour.(Không tính ngày chủ nhật.) 

 Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến công ty nhận tiền trong vòng 2 tuần kể từ ngày đăng ký 

tour. Chúng tôi chỉ thanh toán trong thời gian 14 ngày nói trên.  

 Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe lửa, máy 

bay hoãn/hủy chuyến, Hải Đăng Travel sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí 

nào khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng của tour đó. 

HÌNH THỨC THANH TOÁN 
 Thanh toán bằng tiền mặt tại Trụ sở chính, chi nhánh của Hải Đăng Travel hoặc công ty hỗ trợ thu 

tận nơi ( nếu khách có yêu cầu) 

 Chuyển khoản qua số tài khoản 

 Số Tài Khoản: 399168 Ngân Hàng ACB, Phòng Giao Dịch Nhiêu Lộc, Tp. Hồ Chí Minh. 
 Chủ tài khoản: Dương Phan Quốc Văn 
 Nội dung: Tour Phú Yên . Ngày khởi hành:…, Tên khách:…, Số lượng:… 

 Sử dụng Voucher, cung cấp mã số Voucher, đóng thêm phụ thu (nếu có). Du khách giữ Voucher 

và nộp lại cho công ty. 

 Thanh toán bằng thẻ Visa ( thẻ từ, thẻ chip,…) 

 Thẻ giảm giá, thẻ ưu đãi xuất trình khi đăng ký tour. 
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Liên hệ Hotline: 0917770488 – Ms Tuyền 
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