CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
HÀ NỘI – HÀ NỘI – QUY NHƠN – TUY HÒA – QUY NHƠN – HÀ NỘI
(4 ngày 3 đêm) Khởi hành: thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
NGÀY 1

HÀ NỘI - QUY NHƠN

ĂN TRƯA, TỐI

Sáng: Xe ô tô và hướng dẫn viên đón đoàn tại Nhà Hát Lớn đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay
VJ433 khởi hành đi Quy Nhơn lúc 06h35. Đến sân bay Phù Cát – Quy Nhơn, xe và hướng dẫn viên đón quý
khách đưa đoàn về Tp. Quy Nhơn, trên đường tham quan: Chùa Thiên Hưng – ngôi chùa đẹp tinh tế và rực
rỡ nhất tại Bình Định hiện nay.
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng trong thành phố.
14h00: Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Quý khách tự do nghỉ ngơi, tắm biển.
15h30: Đoàn tham quan:
Khu du lịch Ghềnh Ráng Tiên Sa - dốc Mộng Cầm, đồi Thi Nhân, viếng mộ Hàn Mặc Tử, Bãi tắm Hoàng
Hậu, bãi tắm Tiên Sa. Quý khách đuợc nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp tài hoa của thi sỹ Hàn
Mặc Tử.
Tháp Đôi – cụm tháp với 02 ngọn tháp cổ có lối kiến trúc Angkor, nằm ngay trong lòng thành phố Quy
Nhơn.
Quý khách tự do tắm biển, nghỉ ngơi.
Tối: Ăn tối tại nhà hàng trong thành phố Quy Nhơn.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3 sao ở Quy Nhơn.
NGÀY 2

QUY NHƠN - TUY HÒA - QUY NHƠN

ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn đi tham quan:

Ghềnh Đá Đĩa - một thắng cảnh nổi tiếng được xếp hạng di tích lịch sử, thắng cảnh cấp quốc gia năm 1998.
Nhà Thờ Mằng Lăng - một kiến trúc Pháp Cổ. Tại đây quý khách được chiêm ngưỡng cuốn sách chữ Quốc
Ngữ đầu tiên của Việt Nam.
11h00: Đoàn tiếp tục khởi hành đến Đầm Ô Loan - ăn trưa đặc sản hải sản với món sò huyết nổi tiếng
Chiều: Sau bữa trưa, quý khách đi tham quan:
“Ghềnh Ông” - Nơi giao hòa giữa con người và thiên nhiên hùng vĩ... ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời
từ đồi cỏ để có những cảnh ngoạn mục giữa thảo nguyên và biển rộng, cảnh đã xuất hiện trong phim của đạo
diễn Tonny Vũ “Tôi thấy Hoa vàng trên cỏ xanh” với cảnh bọn trẻ chạy và thả diều.
Tham quan và tắm biển Bãi Xép - Một bãi biển tuyệt vời, duyên dáng và hung vĩ với những dãy núi đá dựng
đứng vươn mình ra biển lớn, tạo nên hình hài đa sắc màu của thiên nhiên. Quý khách tự do săn những bức
ảnh để đời. Khởi hành về Quy Nhơn, nghỉ ngơi tắm biển.
Tối: Quý khách thưởng thức bữa tối. Quý khách tự do khám phá Quy Nhơn - quê hương của nhiều danh
nhân văn hóa - những tao nhân mặc khách như Quách Tấn, Yến Lan, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Trịnh
Công Sơn…
Nghỉ đêm tại khách sạn 3 sao ở Quy Nhơn.
NGÀY 3

QUY NHƠN

ĂN SÁNG, TRƯA

Sáng: Quý sáng tại khách sạn.
08h00: Khởi hành đi Nhơn Hải, qua Cầu Thị Nại – Cây cầu vượt biển với chiều dài gần 2,5km. Quý khách
có thể dừng chân, ngắm những tia nắng vàng rắc trên Đầm Thị Nại, nghe kể về những trận thủy chiến oai
hùng, bi tráng giữa Champa và Đại Việt, giữa Nhà Tây Sơn và Nhà Nguyễn (Nguyễn Ánh) suốt hơn 5 thế
kỷ.
08h30: Quý khách dừng chân tham quan và chụp ảnh lưu niệm Đồi Cát Phương Mai.

09h00: Đến bến tàu, quý khách lên cano đi khám phá KDL đảo Kỳ Co – Hòn Khô (Giá tour chưa bao
gồm chi phí đi Kỳ Co – Hòn Khô, quý khách tự túc chi phí), với làn nước trong vắt, cát trắng, trải nghiệm
cảm giác lặn biển. Đoàn dùng bữa trưa trên đảo với hải sản địa phương hấp dẫn.
14h00: Cano đưa đoàn về lại bến cảng, xe đón quý khách thăm quan Danh Thắng Eo Gió - Một ghềnh đá
quanh năm lộng gió. Đứng trên Eo Gió, phóng tầm mắt ra xa, quý khách chiêm ngưỡng bao quát cả vùng
biển bao la rộng lớn, đắm say lòng người. Eo Gió, được mệnh danh Nơi Ngắm Hoàng Hôn Đẹp Nhất Việt
Nam.
Tham quan Tịnh Xá Ngọc Hòa – Chiêm ngưỡng tượng đôi Quan Thế Âm cao khoảng 30m và là nơi trao
gửi niềm tin của người dân xã đảo trước những chuyến ra khơi và cầu mong cho chồng con luôn an lành,
thuận buồm xuôi gió, mang về những con tàu đầy ắp cá tôm.
16h00: Xe và hướng dẫn đưa đoàn về khách sạn, tự do nghỉ ngơi, tắm biển.
Tối: Quý khách tự do ăn tối (chi phí tự túc), khám phá ẩm thực địa phương: các món hải sản, bún cá, bánh
canh, bánh xèo, đặc sản gà chỉ…
Nghỉ đêm tại khách sạn 3 sao ở Quy Nhơn.
NGÀY 4

QUY NHƠN - HÀ NỘI

ĂN SÁNG, TRƯA

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách thức dậy ngắm bình minh trên biển, dạo bộ và hít thở không khí
trong lành của biển Quy Nhơn xinh đẹp.
11h30: Quý khách trả phòng khách sạn, xe và hướng dẫn viên đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều: Sau khi ăn trưa, xe và hướng dẫn đưa đoàn ra sân bay Quy Nhơn đáp chuyến bay về Hà Nội. Về đến
sân bay Nội Bài, xe đón quý khách về điểm hẹn ban đầu, chia tay quý khách. Kết thúc chương trình, hướng
dẫn viên chào tạm biệt và hẹn gặp lại đoàn trong các hành trình tiếp theo.
GIÁ CHO 01 KHÁCH (Áp dụng cho đoàn ghép khách lẻ)
Ngày khởi hành

Người lớn

Trẻ em

Trẻ em

Trẻ em

5-11 tuổi

2-4 tuổi

dưới 2 tuổi

09/05; 11/05; 16/05; 18/05

6.490.000

5.490.000

3.490.000

350.000

3.990.000

350.000

23/05; 25/05; 30/05;
1/06; 06/06; 08/06; 13/06; 15/06; 20/06; 22/06; 27/06;
29/06;

6.990.000

5.990.000

04/07; 06/07; 11/07; 13/07; 18/07; 20/07; 25/07; 27/07
(Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ. TE < 5 tuổi: Bố Mẹ tự lo ăn, nghỉ cho bé, vé thăm quan – nếu
có)
Dịch vụ bao gồm:
o Vé máy bay và lệ phí sân bay Hà Nội – Quy Nhơn – Hà Nội: Vé đoàn Vietjetair đã bao gồm
mỗi người 07kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi.
o Xe ôtô máy lạnh hiện đại phục vụ riêng cho đoàn .
o Khách sạn 3*** gần biển: 02 người lớn/phòng – nhóm lẻ khách sử dụng phòng 3, trẻ em dưới
12 tuổi ngủ cùng bố mẹ không có tiêu chuẩn giường/phòng riêng.
o Các bữa ăn theo chương trình 120.000 đồng/khách/bữa ăn chính * 06 bữa chính. Ăn sáng
tại khách sạn.
o Quý khách được lo vé vào cổng tại các điểm du lịch trong chương trình.
o Quý khách được mua bảo hiểm du lịch suốt tuyến với mức đền bù tối đa 20.000.000 đồng/
người.
o Quý khách được phục vụ khăn lạnh, nước suối trên xe, định mức 1 chai / người/ ngày.
o Hướng dẫn viên đón tiễn sân bay tại Hà Nội
o Hướng dẫn viên tại Quy Nhơn, Tuy Hòa, kinh nghiệm nhiệt tình, thuyết minh tuyến điểm,
phục vụ đoàn ăn nghỉ theo chương trình.
Không bao gồm:
o Nếu đi thêm Kỳ Co, Hòn Khô: + 250.000 đồng/khách
o Ngủ phòng đơn, đồ uống. Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình.
o Tiền bồi dưỡng cho lái xe và hướng dẫn viên.
o Hóa đơn VAT theo quy định.

Lưu ý:
o Thứ tự các điểm thăm quan có thể thay đổi để phù hợp với chương trình thực tế của đoàn song
vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm thăm quan.
o Giờ bay có thể thay đổi theo giờ bay của Hãng Hàng Không.
ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR:
-

Đặt cọc ngay sau khi đăng ký tour: 3.000.000đ/khách

-

Số còn lại thanh toán trước 10 ngày khởi hành.

-

Cho tên xuất vé trước 15 ngày khởi hành, thay tên trước 07 ngày.

QUY ĐỊNH HOÃN/HỦY:


Nếu quý khách hủy tour sau khi đăng ký và trước 20 ngày khởi hành: mất phí cọc tour



Nếu quý khách hủy tour trước 15 ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour + 100% tiền Vé
máy bay.



Nếu quý khách hủy tour trước 07 ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour + 100% tiền vé
máy bay



Nếu quý khách hủy tour trong vòng 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour
+ 100% tiền vé máy bay ( 100% giá trị tour trọn gói)

