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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

BÌNH ĐỊNH – FLC QUY NHƠN 
 

-  Thời gian: 03 ngày 02 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 14/12/2022 
-  Phƣơng tiện: Máy bay, ô tô 
  

Ngày 01: Tp.HCM – QUY NHƠN  
5h45 Hƣớng dẫn viên Du Lịch Cao Niên đón khách tại cột 12 - Ga đi Nội địa - sân bay Tân 
Sơn Nhất làm thủ tục chuyến bay QH1122(7h35-8h50) đi Quy Nhơn. Đến sân Phù Cát xe đón 
Đoàn đi Tây Sơn tham quan: Bảo tàng Quang Trung Hoàng đế, điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt 
với 9 pho tƣợng dát vàng, Cây Me cổ Thụ, Giếng Xƣa… Xem chƣơng trình Trống trận và Võ 
thuật Tây Sơn “nơi con gái Bình Định đánh roi đi quyền” và biểu diễn âm nhạc dân tộc Tây 
Nguyên. Ăn trƣa. Nhận phòng khách sạn FLC Quy Nhơn tiêu chuẩn 5 sao. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan Tháp Cánh Tiên và Thành Đồ Bàn di tích gắng với các triều 
đại của người Chăm từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 15 và nhà Tây Sơn. Tiếp theo tham quan 
Khu du lịch Ghềnh Ráng – Tiên Sa với: Đồi Thi nhân Hàn Mặc Tử, Dốc Mộng Cầm, Bãi tắm 
Hoàng Hậu… Khu Thắng cảnh Quy Hòa: Nhà lƣu niệm Hàn Mạc Tử, Biển Quy Hòa. Đoàn về 
lại khách sạn tự do tắm biển Quy Nhơn, tắm hồ bơi, sử dụng các dịch vụ tại khách sạn: Gym, 
Yoga, Spa….. tại FLC Ctiy Quy Nhơn Hotel, ăn tối.  
Buổi tối: Đoàn tự do tham quan dạo phố biển Quy Nhơn vể đêm, tham quan Check in hầm đi 
bộ dƣời lòng đất từ FLC City Hotel qua bãi biển.. 
 

Ngày 02: QUY NHƠN – ĐẢO KỲ CO – EO GIÓ  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành Tham quan Cầu Thị Nại – Cầu vƣợt biển 
dài nhất Việt Nam nối Thành phố Quy Nhơn và KKT Nhơn Hội và bán đảo Phƣơng Mai. Quý 
khách lên thuyền qua đảo Kỳ Co - Một hòn đảo rất hoang sơ, có bãi biển cát trắng mịn, nƣớc 
biển trong xanh. Ăn trƣa với món hải sản tƣơi sống theo cách chế biến nguyên chất của dân 
chài địa phƣơng. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan Eo Gió – Thắng cảnh nổi tiếng tại Quy Nhơn, đƣợc mệnh danh 
là nơi đón Bình Minh và Hoàng Hôn đẹp nhất Việt Nam, Viếng Tượng Phật Đôi cao nhất Việt 
Nam trên 30m tại Tịnh Xá Ngọc Hòa, nơi ngƣời dân gửi gắm niềm tin mỗi chuyến ra khơi.  
16h00: Đoàn về khách sạn tự do tắm biển, dùng cơm tối, nghỉ đêm tại FCL City Quy Nhơn. 
 

Ngày 03: QUY NHƠN – TP.HCM 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, tự do tắm biển, hồ bơi, sử dụng các dịch vụ tại 
resort: Gym, Yoga, Spa…..tại khách sạn. 11h30: Đoàn trả phòng, dùng cơm trƣa.  
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan Chùa Ông Núi – Nơi có tƣợng phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á.  
14h00: Xe đƣa Đoàn ra sân bay Phù Cát làm thủ tục chuyến bay VN1397(16h55-18h20) về 
Tp.Hồ Chí Minh. Kết thúc chƣơng trình tham quan.  

(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo đầy đủ điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 5.300.000VNĐ/KHÁCH 
 

GIÁ TOU BAO GỒM: 
- Xe đƣa đón và phục vụ theo chƣơng trình. 
- Vé máy bay khứ hồi (20kg hành lý ký gởi và 7kg hành lý xách tay). 
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- Lƣu trú tiêu chuẩn 5 sao: FLC City Hotel Quy Nhơn. 
- Ăn theo chƣơng trình (02 bữa sáng, 05 bữa ăn chính) 
- Hƣớng dẫn viên du lịch phục vụ đoàn. 
- Phí tham quan các điểm theo chƣơng trình. 
- Nón + nƣớc tinh khiết  01 chai 0.5 lít/ khách/ ngày 
- Bảo hiểm du lịch mực bồi thƣờng tối đa 30.000.000đ/vụ. 
 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM :  
- Chi phí cá nhân cá nhân ngoài chƣơng trình,…  
- Phụ thu phong đơn: 1.600.000 VNĐ (trƣờng hợp 01 khách ờ 01 phòng) 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
• Trẻ em dƣới 02 tuổi: 10% giá tour(bao gồm vé máy bay, ăn ngủ chung với ngƣời lớn). 
• Trẻ em từ 02 đến dƣới 06 tuổi: 50% giá tour (Bao gồm vé máy bay, ăn, ngủ chung với ngƣời lớn). 
• Trẻ em từ 06 đến dƣới 12 tuổi: 80% giá tour (Bao gồm vé máy bay, vé tàu,xuất ăn, tham quan, ghế 
ngồi trên xe, ngủ chung với ngƣời lớn). 
• Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 
 

Ghi chú: Khi tham gia chƣơng trình tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ. Giấy tờ tùy 
thân(bản chính) là CCCD hoặc Hộ chiếu. Giấy khai sanh đối với trẻ em. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 

 


