
 

QUY NHƠN –PHÚ YÊN 

ĐI TÌM NHỮNG THIÊN ĐƯỜNG ẨN GIẤU 

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm  

Quy Nhơn- Phú Yên xinh đẹp, yên bình với sự kết hợp hài hòa giữa núi và biển và 

người dân hiền hòa mến khách. Khám phá thành phố này bạn không chỉ thấy cát 

trắng, nắng vàng, biển xanh... mà còn được tìm hiểu những công trình văn hóa 

Chăm lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành của mảnh đất này.  

 
 

 
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 

 

Văn phòng Hồ Chí Minh 

ĐC: 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 

ĐT: 19002258/  028.6271 9393 

Email: hcm@saigontours.asia            

Website: www.saigontours.asia 

Văn phòng Hà Nội: ĐC: 44 Nguyễn Viết Xuân, 

P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân 

ĐT: 1900 2258/ 024 22121358 

Email: hanoi@saigontours.asia 

Website: www.saigontours.asia 

 

Sáng/Trưa: Quý khách có mặt ở sân bay Quốc Nội, làm thủ tục check in, đáp chuyến bay 

đi Quy Nhơn. 

Xe và HDV công ty đón khách tại sân bay, Đưa quý khách đi 

ăn trưa, sau bữa trưa quy khách về khách sạn nhận phòng 

nghỉ ngơi. 

14h00: Đoàn khởi hành đi tham quan điểm đầu tiên - Khu 

du lịch Ghềnh Ráng, Quý khách được dạo bước trên dốc 

Mộng Cầm, đồi Thi Nhân, bãi tắm Hoàng Hậu, Tiên Sa, và 

sống lại với những vần thơ Hàn Mặc Tử cùng tài nghệ của bút 

lửa Dzũ Kha.  

15h00: Quý khách hành trình đến Làng Phong Quy Hòa, nơi 

cuộc sống của con người bình yên, thong dong đến lạ bên dưới 

dàn hoa giấy rực rỡ, đây cũng là nơi Hàn Mặc Tử sinh sống 

trong thời gian cuối đời. 

Xe và HDV đưa quý khách đi mua sắm đặc sản. 

18h00: Ăn cơm nhà mẹ nấu tại nhà hàng.  

Xe đưa Quý khách Tham quan Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành,  được 

xây dựng sừng sững giữa lòng Quy Nhơn như một tượng đài vững chắc thể hiện tình cha 

con hòa quyện với tinh thần yêu nước. 



Nghỉ đêm tại Quy Nhơn.

07h00: Điểm tâm sáng.  

8h00: Xe và hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn, khởi 

hành đi tour 2 đảo kết hợp với những cảnh sắc thiên nhiên 

tuyệt đẹp đang đón chờ. 

8h30: Khởi hành từ bến thuyền Nhơn Hải, quý khách đi cano 

để di chuyển qua đảo Kỳ Co với dải cát vàng ôm lấy biển, 

bọc thành một hình cung, mềm mại mềm mại như dải lụa uốn 

lượn, ôm trọn lấy làn nước trong xanh tận đáy. Tận hưởng 

những giây phút thư giãn giữa mênh mông sóng nước.  

09h30: Đến nơi, Quý khách hòa mình vào thiên nhiên, một bên là biển nước màu xanh lam 

trong vắt, một bên là núi đá cao sừng sững. Khám phá bãi cát dài miṇ, khung cảnh hoang 

sơ đầy quyến rũ, đăc̣ biêṭ đươc̣ chấm phá bằng những công trình 

đăc̣ sắc như Cầu Yến, Cầu Trái Tim, Kỳ Co Resort,… và 

những hang đá, suối nước đep̣ đến bất ngờ.  

Quý khách có thể mua thêm dịch vụ Đi bộ dưới đáy 

biển, Motor nước, Jetsky,… (chi phí tự túc) 

 

10h30: Cano đưa Quý khách ra Đảo hòn khô lặn ngắm 

san hô, khu vực này vẫn còn nhiều rặng san hô đa dạng, 

nhiều màu sắc, chủng loại, ngoài ra, thi thoảng còn có các loại 

Cầu gai, sao biển, nhiều loại cá đầy màu sắc.  

11h30: Quý khách trở lại bến thuyền tắm nước ngọt và thưởng thức bữa trưa với các món 

hải sản tươi sống. Quý khách nghỉ trưa ngắn tại nhà hàng 

13h30: Quý khách tham quan Eo Gió một bãi biển hoang sơ 

dưới sự bào mòn của nước và gió, tạo nên một eo biển tuyệt 

đẹp, quanh năm lộng gió. 

14h30: Tiếp tục ghé thăm Tịnh xá Ngọc Hòa – một địa điểm 

lý tưởng để tĩnh tâm và thiền định – với kiến trúc nổi bật là 

tượng đôi Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam, gồm hai 

tượng phật Bà Quan Thế Âm, tượng hướng về phía Nam 



(Cổng chính Tịnh Xá) còn được gọi là Quan Thế Âm Kiết Tường phù trợ cho rừng vàng. 

Còn bức tượng còn lại là Quan Thế Âm Nam Hải hướng ra biển được người dân xem là 

phù trợ cho biển bạc. Trên đường về quý khách sẽ ghé Đồi Cát phương Mai checkin. 

16h00: Quý khách khởi hành về lại điểm đón ban đầu tại Quy Nhơn  

18h00: Ăn tối tại nhà hàng. Đoàn tự do tham quan phố ẩm thực Ngô Văn Sở hoặc đi xe 

ngựa vòng quanh thành phố (chi phí tự túc). 

Nghỉ đêm tại Quy Nhơn 

07h00: Điểm tâm sáng.  

07h30: Đoàn khởi hành tham quan Phú Yên. Tham quan: 

 

9h00: Nhà thờ Mằng Lăng, một trong những nhà thờ cổ 

nhất Việt Nam với lối kiến trúc Gothic giao thoa kiến trúc 

truyền thống. Nhà thờ Mằng Lăng là địa chỉ để quý khách 

tìm hiểu về cuốn sách Phép giảng Tám Ngày – Cuốn sách 

bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Trên đường đi 

Quý khách tham gia các trò chơi có thưởng của HDV Quy 

Nhơn Tourist. 

 

10h30: Quý khách tiếp tục di chuyển đến Gành Đá Dĩa, 

biểu tượng của du lịch Phú Yên. Nơi đây được mệnh danh 

là tổ ong bằng đá khổng lồ trên biển. Những khối đá hình 

lục lăng xếp liền kề nhau tạo thành một tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên. Sóng xô vào đá 

cùng bầu trời xanh ngát tô điểm cho phong cảnh nơi đây 

thêm hữu tình. 

 

11h30:  Đoàn dùng bữa trưa hải sản đặc biệt theo khay độc 

lạ tại ĐẦM Ô LOAN (Free: Trà đá, khăn lạnh) chỉ có ở 

Thanh Thảo Tourist, đoàn nghỉ ngơi tự do 

 

Đến Phú Yên mà chưa từng thử qua sò huyết Ô Loan, 

ngao hai còi, các loài sò là một điều đáng tiếc 

 

13h00: Đoàn khởi hành đến Bãi Xép – Ghềnh Ông – phim 

trường Tôi thấy Hoa vàng trên cỏ xanh. Đồi cỏ xanh nằm 

bên bờ biển vừa thơ mộng vừa lãng du, đưa du khách đắm chìm trong khúc ca của biển dịu 

êm. 

 

14h30: Tiếp tục đến với Chùa Thanh Lương – Ngôi chùa làm bằng san hô và gáo dừa 

độc đáo nhất Việt Nam. Ngoài ra, Quý khách còn chiêm ngưỡng Hồ Quan Âm vô cực cùng 

tượng phật Quân Âm bằng gỗ linh thiêng tại ngôi chùa này. 



 

15h00: Sau khi tham quan chùa Thanh Lương, xe di chuyển về 

Cầu gỗ Ông Cọp: được mệnh danh là “Cầu gỗ dài nhất Việt 

Nam” với chiều dài gần 700m. Cầu được làm chủ yếu từ gỗ và 

tre, duy chỉ có các đinh tán được làm bằng sắt. Bề mặt cầu chỉ 

rộng khoảng 1,5 – 1,8m và các thanh gỗ được xếp xen kẽ. Mặt và 

trụ cầu được làm hoàn toàn từ gỗ ván. 

 

15h30: Xe đưa Quý khách về lại Quy Nhơn.  

18h30: Xe và HDV đưa quý khách đi ăn tối, tự do khám phá 

thành phố Quy Nhơn xinh đẹp về đêm. 

Nghỉ đêm tại Quy Nhơn. 

07h30: Quý khách thưởng thức buffet sáng tại khách sạn. 

08h30: Xe và Hướng dẫn viên Thanh Thảo Tourist đón Quý khách tại sân bay/nhà ga. 

Khởi hành đi Tây Sơn. 

9h00: Đến Đàn Tế Trời Đất, nơi tương truyền ba anh 

em Nguyễn Nhạc đã làm chủ được long huyệt, để từ đó 

khởi phát cả văn tài lẫn võ hiệp. Trước khi khởi binh 

dựng lên nghiệp vĩ đại đánh đổ hai tập đoàn phong kiến 

Trịnh Nguyễn, thống nhất sơn hà, quét sạch ngoại xâm, 

Tây Sơn tam kiệt đã lập đàn tế trời đất ở đây để nhận ấn 

kiếm và cầu trời đất phù hộ cho đại nghiệp thành công. 

(Đây là chuơng trình Quy Nhơn Tourist tặng thêm cho 

quý khách. Đòan muốn tham gia sẽ khởi hành sớm để 

không ảnh huởng chuơng trình khác) 

10h00: Tiếp tục chương trình Quý khách tham quan Bảo Tàng Quang Trung, viếng thăm 

điện Tây Sơn Tam Kiệt và các văn quan võ tướng. Cầu nguyện đường học hành, quan 

trường, sự nghiệp đỗ đạt thăng tiến. Cùng chiêm ngưỡng cây me 300 năm tuổi và giếng 

nước trong vườn nhà Tây Sơn, là những thứ hiếm hoi còn sót lại của vương triều Tây Sơn. 

Đồng thời, Quý khách thưởng thức Show võ cổ truyền Bình Định và trống trận Tây Sơn 

(chi phí tự túc), tận mắt chứng kiến “Con gái Bình Định cầm roi đi quyền”. 

11h00: Quý khách đến với Khu du lịch sinh thái Hầm Hô 

– Đi thuyền trên kênh Lộc Giang (Một lượt đi thuyền vào, 

lượt đi ra chi phí tự túc) tới dòng sông Kút với Khúc Sông 

Trời Lấp được ví như “Vịnh Hạ Long” thu nhỏ, hoà mình 

với thiên nhiên hoang sơ, cây cỏ non nước. Tự do tham gia 

các hoạt động vui chơi giải trí: Bơi thuyền Kayak trên 

sông, câu cá thư giãn… 

11h30: Quý khách ăn trưa. 



GIÁ TOUR BAO GỒM: 

Vận chuyển  : Xe chất lượng tốt phục vụ suốt lịch trình tham quan. 

Vé máy bay khứ hồi : Chưa gồm hành lý ký gửi, chỉ gồm 7kg xách tay 

Ăn uống       :   + Ăn sáng 04 bữa buffet tại ks 

                         +  08 bữa chính Thực đơn 120.000 đồng/suất. 

Nước Uống + Khăn lạnh    :   Nước suối  0,5l /ngày/người, khăn lạnh 02 cái/người/ngày  

Khách sạn: 3 sao- ngủ 02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nam, lẻ nữ ngủ 03 khách/ phòng 

Tham quan  :   

 Vé tham quan các điểm trong chương trình. 

 Cano cao tốc tham quan kỳ co,hòn khô, phí an ninh biển đảo, dụng cụ lặn 

ngắm san hô. 

 Vé 1 lượt đi thuyền vào hầm hô. 

Hướng dẫn viên  :   Chuyên nghiệp, nhiệt tình phục vụ suốt tuyến. 

Ăn trưa đặc sản tại nhà hàng với thực đơn vô cùng hấp dẫn chỉ có tại Tây Sơn 

14h30: Khởi hành về lại Quy Nhơn, trên đường quý khách viếng thăm: 

Tháp Đôi – cụm tháp với 02 ngọn tháp cổ có lối kiến trúc 

Angkor, được xây dựng từ thế kỷ thứ XII nằm trên bình diện 

phẳng ngay trong lòng thành phố Quy Nhơn. 

15h30: Quý khách nhận phòng, nghỉ ngơi. 

18h30:   Xe & HDV đưa đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng, 

sau bữa tối Quý khách tự do khám phá Quy Nhơn, thưởng 

thức các món ăn đặc sản địa phương như bún chả cá, bún 

sứa, bánh xèo tôm nhảy… 

Nghỉ đêm khách sạn tại Quy Nhơn. 

7h00: Qúy khách ăn sáng buffe tại khách sạn, trả phòng. 

  

09h00: Xe và HDV đưa quý khách ra sân bay-ghé tham quan 

Chùa Thiên Hưng, ngôi chùa nổi tiếng với vẻ đẹp sơn thủy hữu 

tình và cũng là nơi lưu giữ Ngọc Xá Lợi linh thiêng.  

 

Kết thúc chương trình Xứ Nẫu 5n4đ, quý khách đáp chuyến 

bay về điểm xuất phát ban đầu. 

              Thân ái và hẹn gặp lại quý khách trong những hành 

trình tiếp theo !!!!!! 

 



Bảo hiểm     :    Bảo hiểm du lịch trong thời gian đi tour (20.000.000 VND/trường hợp) 

KHÔNG BAO GỒM: 

 Chi phí cá nhân ngoài chương trình.  

 Show diễn võ thuật Tây Sơn 

 Nước uống dùng riêng trong bữa ăn và các chi phí khác 

 10% VAT 

QUY ĐỊNH VỀ TRẺ EM 

 Em bé từ 0 - 4 tuổi: Miễn phí vé tour  

 Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi: Tính 50% giá tour  

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Tính bằng người lớn. 

 Lưu ý: Đối với trẻ em từ 2 – 4 tuổi cao hơn 1m thì bố mẹ tự mua vé vào cổng những 

khu du lịch có đo chiều cao. 

 Vé máy bay trẻ em tính theo quy định của từng hãng hàng không. 

 

LƯU Ý: 

 Người lớn phải mang theo CMND để làm thủ tục nhận phòng khách sạn. 

 Trẻ em phải mang theo bản sao giấy khai sinh. 

 Không áp dụng các ngày lễ, tết 

 Trường hợp thời tiết không thuận lợi, Quý khách di chuyển qua đảo bằng xe trung 

chuyển và không lặn ngắm san hô. 

 Giá tạm tính có thể thay đổi khi chi phí đầu vào như xăng dầu, giá vé tham quan, thực 

phẩm... thay đổi và sẽ được báo trước với đối tác. 

 Tùy thuộc vào đường bay và giờ bay của khách, thứ tự các điểm tham quan trong 

chương trình có thể thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên vẫn đảm bảo các tuyến điểm cho 

quý khách.    

 Có thể thiết kế theo yêu cầu riêng  


