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PHÚ YÊN – KHÁM PHÁ ĐẢO HÒN 

NƯA 
BIỂN BÃI XẾP – THIÊN NHIÊN TRONG LÀNH 

Thời gian : 3 Ngày 4 đêm - Phương tiện : XE LỬA + ô tô 

ĐÊM 1 : TPHCM – TUY HOÀ 
Tối: Hướng dẫn viên (HDV) đón khách tại điểm hẹn Ga Sài Gòn (01 Nguyễn Thông, Quận 3), khởi hành đi 

Tuy Hoà trên chuyến tàu chất lượng cao Tàu SQN2, SE2, SE4,……. Quý khách nghĩ đêm trên tàu (quý 

khách ăn tối tự túc trước khi lên tàu). 

 Lưu ý: giờ tàu và ký hiệu tàu có thể thay đổi tùy theo thời gian quý khách đăng ký tour. 

NGÀY 1: TUY HÒA – GÀNH ĐÁ DĨA – NHÀ THỜ MẲNG LĂNG – BIỂN 

BÃI XẾP”Phim Trường Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh “ 
Sáng: Quý khách đến Ga Tuy Hoà. Xe và HDV đưa quý khách đi đến nhà hàng làm vệ sinh cá nhân, dùng 

điểm tâm sáng, sau đó Đoàn khởi hành 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. Xe đưa quý khách về lại thành phố Tuy 

Hòa dùng cơm trưa, về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.  
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 tại nhà hàng, nghĩ đêm tại Tuy Hoà. 

NGÀY 2: KHÁM PHÁ ĐẢO HÒN NƯA – BÃI MÔN – VỊNH VŨNG RÔ – 

HẢI ĐĂNG MŨI ĐIỆN 
Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, Khởi hành 

đến Bãi Môn – Một bãi biển còn khá hoang sơ, có hình vầng trăng 

khuyết với đường bờ biển dài khoảng 400m, độ dốc thoai thoải, cát 

trắng mịn, và nước trong vắt như pha lê. Tiếp đến Quý khách chinh 

phục Mũi Điện – hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, điểm cực đông của 

tổ quốc, “Hải Đăng Mũi Điện” là một điểm nhấn khác của vùng đất 

này, tính từ mặt đất cao 26,5m và lên đến 110m theo mực nước 

biển, nơi đây Bạn có thể ngắm vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vỹ từ trên cao.  

Xe và HDV đưa Quý khách đến khu di tích Tàu không số Vũng 

Rô. Vịnh Vũng Rô một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu 

vực ven biển Miền Trung, nằm tiếp giáp với Vịnh Vân Phong, nơi 

cập bến của những chuyến tàu không số với huyền thoại đường Hồ 

Chí Minh trên biển.  

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa Hải sản trên bè nổi Vịnh Vũng Rô, 

Nghỉ trưa ghế bố + võng trên bè nổi. 

Chiều: Đoàn lên Cano cao tốc đến Hòn Nưa, ngắm những gành đá 

kỳ vỹ, ngắm Hang Yến, tìm hiều về nghề nuôi Yến, tự do tắm biển 

và lặn ngắm San Hô… Ngoài ra du khách có thể chinh phục Hải 



 

Đăng Hòn Nưa hoặc leo gành đá ngắm dấu chân bí ẩn của khổng lồ chưa có lời giải… 

Đoàn khởi hành về lại Tuy Hoà, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.  

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 : CHÙA THANH LƯƠNG – THÁP NHẠN – TP.HCM 
Sáng:  Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, tự do khám phá thành phố Tuy Hòa 

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… Sau đó đoàn khởi hành ra Ga Tuy Hòa đón chuyến tàu SQN1, SE3, SE21, SE1 về 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Qúy khách dùng cơm chiều trên tàu ( Cơm Gà Tuy Hòa ), Sáng hôm sau Đoàn về 

đến HCM, HDV thay mặt công ty du lịch Đường Sắt Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 

Loại Hình Gía Tour Trọn Gói Tiêu 

Chuẩn 
Tối Thứ 5 Tết Dương Lịch 

29/12/2023 

Tết Âm Lịch Tối 

Mùng 1, 2, 3 

Tour ghế mềm 3.650.000đ/Khách 4.250.000đ/Khách 5.850.000đ/Khách Khách sạn 

3 sao 
Tour giường nằm khoang 4 4.550.000đ/Khách 5.250.000đ/Khách 6.950.000đ/Khách 

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

 Vé xe lửa ngồi mềm máy lạnh khứ hồi: Sài Gòn – Tuy Hòa – Sài Gòn ( ghế ngồi có thể ngã lưng 

từ 40 – 45 độ, thoải mái).  

  HDV phục vụ quý khách ăn nghĩ suốt tuyến.    

 Phí tham quan theo chương trình. 

 Bảo hiểm DL : mức bồi thường tối đa 20.000.000 đồng/ trường hợp. 

 Ăn uống theo chương trình gồm 1 buổi ăn sáng ( 1 tô + 1 ly ) và 2 buổi sáng tại khách sạn, 1 buổi 

ăn tối tại Hải Đặc Sản Bờ kè, 01 buổi trưa tại nhà bè ở Vịnh Vũng Rô, 04 buổi tại nhà hàng địa 

phương gồm 05, 06 món. 

 Lưu trú : Royal Khanh, Sunflower ….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: 600.000đ/khách/ 2 đêm ( Nếu 3 sao ) 

      Thuế VAT ( Nếu quý khách có nhu cầu xuất hoá đơn GTGT thì phụ thu 8%, còn quý khách không 

xuất sẽ  không bị thu phí này) 

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 gồm: suất ăn, vé tàu lửa, ghế ngồi trên xe , ngủ 

chung với bố mẹ không có giường riêng. 

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

Qui định TE đi kèm : mỗi cặp vợ chồng chỉ kèm 1 trẻ em miễn phí, trẻ thứ 2 phải mua 75% vé 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 quy 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 trước 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. 

 

 


