
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tour Du Lịch Tết: Đảo Điệp Sơn | Vịnh Xuân 

Đừng | Phú Yên 

3 Ngày 3 Đêm 

Khởi Hành: 26,27/01 ( Mùng 2,3 Tết ) 

 

Đêm 1: TP.HCM - BÌNH THUẬN - KHÁNH HÒA 

Tối: 19h00, xe và hướng dẫn viên của Du lịch Bờ Cát Vàng đón quý khách tại điểm 

hẹn, sắp xếp hành lý, gửi lời chào thân ái và chúc sức khỏe quý khách. Xe khởi hành 

đi Khánh Hòa. 

Quý khách nghỉ ngơi tự do trên xe. 

Ngày 1: ĐẢO ĐIỆP SƠN - VỊNH XUÂN ĐỪNG - PHÚ YÊN 

Sáng: Đoàn đến Ninh Hòa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, đoàn dừng chân vệ sinh cá nhân 

và dùng bữa sáng tại nhà hàng. Tiếp chương trình Quý khách di chuyển đến cảng Vạn 

Giã, lên tàu để đến với đảo Điệp Sơn. 

 Đảo Điệp Sơn - một quần đảo còn xa lạ với nhiều người, nơi đây vẫn còn giữ 

nét đẹp hoang sơ, trong xanh của biển, người dân thì rất hiền hòa, hiếu khách. 

Khi thủy triều hạ xuống con đường cát chạy thẳng ra lòng biển sẽ xuất hiện. Bạn 

chỉ việc men theo con đường mòn trên biển nối liền hòn đảo giữa với đảo Điệp 

Sơn lớn. Cảm nhận con đường uốn lượn, rộng khoảng 1 mét và nằm sâu dưới 

mặt nước biển trong xanh chưa đến nửa mét… một cảm giác thích thú đến lạ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

kỳ…hồi hộp, một chút lo sợ nước dâng lên…nhưng lại rất đáng để thử. Trải 

nghiệm tham gia chụp ảnh cùng chim ưng ở đảo Điệp Sơn. 

 Vịnh Xuân Đừng - bãi biển Xuân Đừng hay còn gọi là bãi biển Sơn 

Đừng, mang đậm nét hoang sơ, với cát trắng mịn màng và làn nước trong xanh 

màu ngọc bích, không hề có sóng, mặt nước êm như mặt hồ. Một điều rất thú vị 

ở bãi biển Xuân Đừng là bạn có thể lấy nước ngọt ngay trên bãi cát, sát mép 

biển. Chỉ cần đào cát lên, cách ranh nước mặn khoảng 1m, nước từ từ rịn ra, 

nguồn nước ngot dâng lên trong sự ngỡ ngàng của du khách. Quý khách tắm 

biển thỏa thích. 

Trưa: Quý khách dùng bữa tại nhà hàng Xuân Đừng. 

Chiều: Khởi hành đi Phú Yên, đi qua đèo Cả để đến với vùng đất “Tôi thấy hoa vàng 

trên cỏ xanh” – Tp. Tuy Hòa. 

 Ngoạn cảnh Vịnh Vũng Rô, nghe hướng dẫn viên kể lại hành trình Tàu Không 

Số và sự kiện Vịnh Vũng Rô, di tích Đường Mòn Hồ Chí Minh trên Biển tìm 

hiểu về cách thức nuôi tôm hùm và cuộc sống bình yên của ngư dân vùng biển.  

Đến Tp. Tuy Hòa, Quý khách tham quan Tháp Nhạn - một trong những công trình 

kiến trúc cổ nhất của người Chăm, nơi gắn với nhiều truyền thuyết về sự hình thành và 

phát triển của vùng đất Phú Yên. 

Đoàn về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

Tối: Dùng cơm tại Nhà hàng đia phương. Khám phá thành phố theo cách riêng của 

bạn. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Thành phố Tuy Hòa không chỉ nổi tiếng với đường bờ biển trải dài dọc theo thành 

phố. Về đêm quảng trường ¼ lung linh ánh đèn với nhiều hoạt động giải trí và khu chợ 

Đêm Tuy Hòa với nhiều hàng quán dân giã hấp dẫn. 

Hoặc chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì bí của tháp Nhạn, cầu Đà Rằng với bộ khung thép bảo 

vệ hình zich zắc hòa quyện cùng không gian rừng núi hữu tình của núi Nhạn, sông Ba 

tạo nên một khung cảnh bề thế và đẹp mắt. 

Ngày 2: BÃI XÉP - GÀNH ĐÁ ĐĨA - NHÀ THỜ MẰNG 

LĂNGSáng: Đoàn dùng buổi sáng Buffet, đoàn khám phá cuộc sống và văn 

hóa phía Bắc Phú Yên: 

 Ngoạn cảnh Đầm Ô Loan – Đập Tam Giang: Đứng trên đèo Quán Cau nhìn 

xuống, đầm Ô Loan rộng khoảng 1200 hecta. Nhìn từ xa, đầm có hình dáng như 

một con phượng xòe khoe đôi cánh. Nằm vắt ngang dòng sông Cái, đập Tam 

Giang là một công trình thủy lợi vô cùng quan trọng. Du khách thường nhận xét, 

đập Tam Giang như một ngọn thác với những dòng nước chảy xuống tung bọt 

trắng xóa. (nếu thuận tiện đoàn dừng chụp ảnh phía trên). 

 Tham quan Nhà thờ Mằng Lăng: Không chỉ gây ấn tượng với kiến trúc cổ xưa 

nơi lưu trữ bộ sách phát hành bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên trên Thế giới, nghe 

kể về câu chuyện của Thánh Adre Phú Yên, tìm hiểu kiến trúc nhà thờ theo lối 

La Mã. Đoàn vào tham quan và tìm hiểu về kiến trúc độc đáo nơi đây. 

 Khám phá Gành Đá Đĩa: Là một trong sáu loại hình địa chất độc đáo trên Thế 

giới. Nham thạch phun ra từ miệng núi lửa, gặp nước lạnh đông cứng lại, kết 

hợp với hiện tượng di ứng lực khiến các khối nham thạch bị đông cứng rạn nứt 

đa chiều một cách tự nhiên nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Muôn vàn các hòn đá 

với đủ loại hình dạng như tròn, ngũ giác, đa giác… được xếp chồng lên nhau, 

hoặc dựng đứng thành hình cột như những chồng đĩa lớn, có màu đen huyền và 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

vàng sáng trải rộng ra biển, nên nhiều người nhìn từ xa còn gọi đây là tổ ông 

thiên tạo khổng lồ. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: 15h30 Xe đưa đoàn tắm biển và tham quan tại: 

 Bãi Xép - Nếu như bạn từng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của những phân cảnh trong 

phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ thì nhất định phải 

tìm đến Bãi Xép khi có dịp ra Phú Yên. Bờ biển ở Bãi Xép chỉ dài 500m nhưng 

lại sở hữu những cảnh quan thiên nhiên hài hoà đặc sắc với bãi cát vàng óng ánh 

bên các bãi đá hoang sơ, những mũi đá đen khổng lồ nhô ra biển cùng đồng cỏ 

và rừng phi lao chạy dài bát ngát. Quý khách tắm biển tự do. 

Tối: Đoàn tự do khám phá ẩm vô cùng đặc sắc với những món ăn nổi tiếng như bánh 

hỏi lòng heo, sò huyết Đầm Ô Loan, cá ngừ đại dương với hương vị đặc trưng mà 

thưởng thức qua một lần sẽ khiến bạn nhớ mãi (tự túc ăn chiều). 

Ngày 3: CHIA TAY PHÚ YÊN - TP.HCM 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng, 

Đoàn khởi hành về TP.HCM. Dọc theo quốc lộ, Xe đưa Quý khách dừng chân mua 

sắm đặc sản địa phương tại các cơ sở uy tín. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng thuận tiện. Khởi hành về TP.HCM. 

Chiều: Về đến TP.HCM, chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 

Lưu ý: 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của Resort/ khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 

12h00. 

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁCH HÀNG CẦN LƯU Ý 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ) 

Người lớn   

Từ 11 tuổi trở lên 

(vnđ/khách) 

Trẻ em   

Từ 05 - dưới 11 tuổi 

(vnđ/khách) 

Phụ Thu Phòng Đơn 

(vnđ/khách) 

Khách sạn 3*: 2,886,000 50% 800,000 

Khách sạn 5*: 3,586,000 50% 1,300,000 

Trẻ em ngủ chung giường với người lớn đi kèm. 

Phụ thu ngoại quốc 300,000 vnđ/ khách. 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

 Vận chuyển: Xe du lịch 29, 35, 45 chổ đời mới máy lạnh, ghế bật, phục vụ 

suốt tuyến. 

 Khách sạn: Tiêu chuẩn 2,3 khách/ phòng,  

o Ks 3*: Hùng Vương,... 

o Ks 5*: Cendeluxe,... 

 Ăn uống: Ăn sáng ngày 01: Tô, ly. Ăn sáng ngày 02, 03: Buffet 

 Ăn trưa, chiều: nhà hàng địa phương tiêu chuẩn, hợp vệ sinh. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 HDV: Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ Đoàn tham quan suốt 

tuyến. 

 Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch theo quy định 20.000.000vnđ/vụ 

 Tham quan: Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo 

chương trình. 

 Quà tặng: Nón du lịch  Bờ Cát Vàng Travel, Nước đóng chai, khăn ướt. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

 Tiền TIP cho HDV + tài xế địa phương, VAT,... 

 Chi phí cá nhân ngoài chương trình: Giặt ủi, điện thoại, minibar… 

 Chi phí ăn tối ngày 03 trong chương trình. 

QUY ĐỊNH TRẺ EM: 

 Dưới 05 tuổi: Miễn phí (chi phí phát sinh trên tour gia đình tự chi trả). Hai 

người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính 50% giá tour. 

 Từ 05 – dưới 11 tuổi: 50% giá tour người lớn, ngủ ghép với gia đình. Hai 

người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính giá như người lớn. 

 Từ 11 tuổi trở lên: giá tour như người lớn. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: (KHÔNG TÍNH THỨ BẢY, CHỦ NHẬT VÀ NGÀY 

LỄ)                   

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

 Hủy tour sau khi đăng kí: 30% giá tour. 

 Trước ngày đi 20 ngày: 50% giá tour. 

 Trước ngày đi 10-19 ngày: 75% giá tour. 

 Trước ngày đi 0-10 ngày: 100% giá tour 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


