CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

BÌNH ĐỊNH – PHÚ YÊN
- Thời gian: 04 ngày 03 đêm
- Khởi hành: Ngày 14/6/2022
Ngày 01: Tp.HCM – QUY NHƠN (máy bay)
Buổi sáng: Hướng dẫn viên Du Lịch Cao Niên đón khách tại Ga đi Nội địa - sân bay Tân
Sơn Nhất (cột số 12) làm thủ tục chuyến bay buổi sáng đi Quy Nhơn. Đến sân Phù Cát xe
đón Đoàn về Quy Nhơn tham quan: Bảo tàng Quang Trung Hoàng đế, điện thờ Tây Sơn
Tam Kiệt với 9 pho tượng dát vàng, Cây Me cổ Thụ, Giếng Xưa… Xem chương 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 trưa. Nhận phòng khách sạn.
Buổi chiều: Đoàn tham quan Thành Hoàng Đế; Tháp Đôi – Ngôi cổ Tháp Chàm có từ thế
kỷ XII trong lòng thành phố Quy Nhơn Đoàn 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 lưu niệm Hàn Mạc Tử; Vườn tượng Danh nhân Thế Giới, Biển Quy Hòa. Đoàn về
lại khách sạn tự do tăm biển Quy Nhơn, ăn tối. Tự do tham gia các hoạt động về đêm tại
Phố biển Quy Nhơn. Đoàn tự do tắm biển, khám phá thành phố Quy Nhơn, ăn tối, nghỉ đêm
tại khách sạn.
Ngày 02: QUY NHƠN – ĐẢO KỲ CO – EO GIÓ
Buổi sáng: Đoàn sáng tại khách sạn. Đoàn trả phòng, khởi hành Tham quan Cầu Thị Nại –
Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nối Thành phố Quy Nhơn và KKT Nhơn Hội và bán đảo
Phương Mai. Quý khách lên thuyền qua đảo Kỳ Co - Một hòn đảo rất hoang sơ, có bãi biển
cát trắng mịn, nước biển trong xanh. Ăn trưa với món hải sản tươi sống theo cách chế biến
nguyên chất của dân chài địa phương.
Buổi chiều: Đoàn tham quan Eo Gió – Thắng cảnh nổi tiếng tại Quy Nhơn, được 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 người dân gửi gắm niềm tin mỗi chuyến
ra khơi. Đoàn về khách sạn ăn tối, nghỉ đêm.
Ngày 03: QUY NHƠN - TUY HÒA
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, trả phòng, khởi hành đi Phú Yên tham quan danh
thắng Gành Đá Đĩa - di tích thắng cảnh cấp Quốc gia, với chiều rộng khoảng 50m, và trải
dài hơn 200m, đá ở đây dựng đứng theo hình cột, liền khít như những chiếc đĩa xếp chồng
lên nhau. Trên đường đi quý khách được HDV giới thiệu một số điểm mà đạo diễn Victor Vũ
đã quay trong bô phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Ăn trưa.
Buổi chiều: Đoàn tham quan Chùa Thanh Lương - ngôi chùa cổ kính, gắn liền với nhân
duyên hội ngộ giữa nhà chùa với tượng Bồ Tát Quan Âm 200 năm tuổi bằng gỗ quý, Nhà
thờ Mằng Lăng – tận mắt nhìn thấy quyển sách in chữ Quốc Ngữ đầu tiên từ thế kỷ 16, ăn
tối, nghỉ đêm tại Tuy Hòa.
Ngày 04: TUY HÒA – TP.HCM (máy bay)
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, Đoàn tự do tắm biển Tuy Hòa. Ăn trưa. Trả phòng.
Buổi chiều: Đoàn tham quan Tháp Nhạn - một ngôi tháp của người Chăm được xây dựng từ
Thế kỷ11. Tiếp tục tham quan đỉnh núi Chóp Chài. Xe đưa đoàn ra sân bay Tuy Hòa làm
thủ tục bay về Tp.Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình tham quan.
(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ điểm tham quan)

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 5.600.000VNĐ/KHÁCH
[A]: 89 Vườn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM
[T]: 028.39293222 - 028.39291837 – [M]: 0908397283 (Mr.Tuấn)
[W]: www.dulichcaonien.com – [E]: tuan@dulichcaonien.com

GIÁ TOU BAO GỒM:
- Xe đưa đón và phục vụ theo chương trình
- Vé máy bay và thuế sân bay SÀI GÒN – QUY NHƠN/ TUY HÒA – SÀI GÒN.
- Lưu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao.
- Ăn theo chương trình (03 bữa sáng, 07 bữa ăn chính)
- Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế phục vụ đoàn.
- Phí tham quan các điểm theo chương trình.
- Nón + nước tinh khiết 01 chai 0.5 lít/ khách/ngày.
- Bảo hiểm du lịch mực bồi thường tối đa 30.000.000đ/vụ.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM :
- Chi phí cá nhân cá nhân ngoài chương trình,…
- Phụ thu phong đơn: 1.000.000 VNĐ (trường hợp 01 khách ờ 01 phòng)
GIÁ TOUR TRẺ EM:
- Trẻ em dưới 02 tuổi: 10% giá tour(bao gồm vé máy bay).
- Trẻ em từ 02 đến dưới 06 tuổi: 50% giá tour(bao gồm vé máy bay, ghế ngồi).
- Trẻ em từ 06 đến dưới 12 tuổi: 80% giá tour(bao gồm vé máy bay, ghế ngồi, ăn, tham quan)
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn.
Ghi chú: Khi tham gia chương trình tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ. Giấy tờ tùy
thân (CMND hoặc Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em.
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