
 

 

 



 

 

Phương tiện: Đi xe Ôtô chất lượng cao 

                                               Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm     

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 

 Mũi Đại Lãnh – Điểm cực đông tổ quốc 

 Nhà thờ Mằng Lăng 

 Đầm Ô Loan – Thưởng thức hải sản 

 Ghềnh Đá Dĩa – Bãi Môn – Tháp Nhạn 

 Chùa Long Sơn 

 Bãi Dài 

 Vườn Nho – Đặc sản Phan Rang – Phan Thiết 

 

 

- Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn. 

- Sau đó cả đoàn khởi hành đi tour Phú Yên – Nha Trang.Trên xe quý khách sẽ nghe HDV 

thuyết minh về các điểm nổi tiếng đoàn sẽ đi qua và cùng chơi những trò chơi hấp dẫn…Sau 

đó quý khách nghỉ ngơi và dừng chân ăn nhẹ cũng như thư giãn tại các trạm dừng chân trên 

cung đường đoàn đi qua. 

 
Sáng: Quý khách đến Tùy Hòa. Dùng bữa sáng tại khu vực nhà hàng. 

 Tham quan Nhà thờ Mằng Lăng – một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam, Quý khách 

sẽ được chiêm ngưỡng “Cuốn sách chữ Quốc Ngữ” đầu tiên của nước ta. 

 Tham quan Ghềnh Đá Đĩa – một kỳ quan thiên nhiên được ban tặng cho vùng đất Phú Yên 

với hàng chục nghìn cột đá có tiết diện hình lục giác, hình vuông hoặc hình tròn, lớp nọ xếp 

nối lên lớp kia, liên khít nhau như có sự sắp đặt của bàn tay con người. 

Trưa:  

 Quý khách dùng bữa trưa với hải sản tươi sống tại nhà hàng nổi ngay trên mặt đầm Ô Loan 

– đặc sản ở đây là Sò Huyết. Sau đó quý khách về khách sạn nhận phòng. 

ĐÊM NGÀY 1: TP. HCM – PHÚ YÊN                                                                 ( Nghỉ đêm trên xe) 

NGÀY 1: NHÀ THỜ MẰNG LĂNG – ĐẦM Ô LOAN – GHỀNH ĐÁ ĐĨA                ( Ăn 3 bữa) 



 

 

 15h30 Xe và HDV đưa đoàn tham quan Tháp Nhạn. Tháp Nhạn là ngọn tháp nổi tiếng ở 

Phú Yên gắn với nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp. Tháp nằm gần trên đỉnh ngọn Núi 

Nhạn ở bờ bắc sông Đà Rằng. 

Tối:  

 18h00 Xe đưa quý khách đến nhà hàng dùng cơm tối. Sau bữa tối quý khách tự do khám phá 

Phú Yên về đêm. 

 

 

Sáng:  

 07h00 Quý khách dùng buffet tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng khách sạn và khởi hành 

đi Nha Trang. 

 08h30 Quý khách tham quan Bãi Môn, bối cảnh trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ 

xanh”, tham quan Mũi Điện - Cap Varella, cực đông đất liền của Việt Nam, ngọn hải đăng 

được người Pháp xây dựng năm 1890. Quý khách chụp hình lưu niệm với cột mốc Cực Đông 

và ngắm nhìn toàn cảnh biển Phú Yên với những bãi cát trắng dài tít tấp. 

 11h30 Quý khách dùng cơm trưa khu vực nhà hàng. Sau đó về khách sạn nhận phòng. 

Trưa:  

 15h00 Xe đưa đoàn tham quan chùa Long Sơn, Chùa còn được gọi là chùa Phật Trắng hoặc 

Đăng Long tự. Đây là điểm đến hành hương, vãn cảnh yêu thích của người địa phương cũng 

như khách thập phương và là ngôi chùa nổi tiếng nhất thành phố Nha Trang. 

 15h30 Đoàn tham quan tắm biển Bãi Dài, Quý khách sẽ bị chinh phục ngay bởi một bãi cát 

dài mịn màng dưới chân kèm với đó là một nét hoang sơ còn chưa được con người khai phá. 

Biển cạn, nước chỉ khoảng tới đầu gối, bạn có thể nô đùa cùng sóng biển hay thả mình trong 

làn nước trong xanh, cảm giác thật thú vị và vô cùng dễ chịu. Các dịch vụ vui chơi cũng đã 

có mặt như đi cano trên biển hay lướt sóng và môtô nước sẽ đem đến cho du khách thêm 

phần thú vị. Một điều vô cùng kỳ thú ở Bãi Dài, du khách chỉ cần xúc vài xẻng cát ở bờ biển, 

đào một cái hố nhỏ là đã có thể tìm thấy nước ngọt, trong veo và tươi mát không kém gì nước 

suối, quả thực kỳ lạ. 

Tối:  

NGÀY 2: MŨI ĐIỆN – BÃI MÔN – CHÙA LONG SƠN – BÃI DÀI                    ( Ăn 3 bữa) 



 

 

 Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau đó tự do khám phá thành phố Nha Trang về đêm. 

Cùng với các món ăn đặc sản của địa phương. 

 
Sáng:  

 06h30 Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn. Sau đó dùng Buffet tại khách sạn. 

 07h30 Đoàn di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. 

 09h00 Đoàn đến Phan Rang thưởng thức đặc sản mật nho, rượu nho, mủ trôm, tỏi Phan 

Rang miễn phí.Quý khách tham quan vườn nho và thoải mái chụp hình bên những chùm nho 

nặng trĩu. (Tại trạm dừng chân mua sắm). 

Trưa: 

 12h00 Đoàn dùng cơm trưa tại Mũi Né. 

 13h00 Trên đường về ghé thăm Lâu Đài Rượu Vang trực thuộc Sealinks City – với kiến 

trúc Tây Âu, đây là lâu đài rượu vang đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay (Chi phí tự 

túc – Số lượng 10 khách trở lên sẽ có xe đưa Quý Khách tham quan). 

Chiều: Quý khách dừng chân nghỉ ngơi tham quan mua sắm các đặc sản tại Phan Thiết. 

Về đến TP.HCM, kết thúc chuyến đi. HDV chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến 

tham quan sau.  

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. 

Công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

 

 

 Phương tiện vận chuyển:  

- Xe 16-45 chỗ đời mới chuyên phục vụ khách đi du lịch, máy lạnh suốt tuyến, tài xế nhiều năm 

kinh nghiệm. 

 Khách sạn:  

- Khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao: 2 – 4 người/ phòng. 

 Phục vụ ăn + uống:  

- Ăn sáng: Đoàn dùng 3 bữa ăn sáng tiêu chuẩn. 

- Ăn Chính: Thực đơn đầy đủ, thay đổi liên tục theo các bữa ăn. 

NGÀY 3: NHA TRANG – PHAN THIẾT – TP. HỒ CHÍ MINH                     ( Ăn sáng, trưa) 

GIÁ TOUR BAO GỒM 



 

 

 Tham quan:  

- Quý khách được bao vé tham quan vào cổng khu Du lịch các điểm có trong chương trình. 

 Hướng Dẩn Viên & tài xế xe : phục vụ cho đoàn suốt chuyến đi, tác phong chuyên nghiệp, đối 

xử chu đáo, tận tình.  

 Bảo hiểm du lịch. 

 Tặng phẩm du lịch:  

- Khăn lạnh, Nước suối, nón. 

 
 

 Chi phí cá nhân, ăn uống ngoài chương trình 

 Khách yêu cầu ngủ phòng đơn phụ thu: 900.000VNĐ/ Khách. 

 Vé Vinpearl Land 

 Vé tắm bùn khoáng 

 Lâu đài rượu vang 

 Thuế V.A.T 10% 

 Tiền tips cho tài xế và HDV nếu phục vụ tốt. 

 
 

 NGÀY THƯỜNG: 

- Đặt cọc 50% sau khi đăng ký tour, số còn lại thanh toán trước 7 ngày tour khởi hành. 

- Nếu quý khách hủy sau khi đăng ký tour: chịu phí 50% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 15 ngày: chịu phí 75% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 10 ngày: chịu phí 80% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 5 ngày: chịu phí 90% chi phí tour. 

- Sau thời gian trên phí phạt: chịu phí 100% chi phí tour. 

 

 LỄ TẾT: 

- Đặt cọc 50% khi đăng ký tour, số còn lại thanh toán trước ngày 30 ngày tour khởi hành. 

- Nếu quý khách hủy vé sau khi đăng ký tour sẽ bị mất 100% tiền vé máy bay. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 30 ngày: chịu phí 50% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 25 ngày: chịu phí 75% chi phí tour. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

ĐIỀU KIỆN HỦY/ HOÀN TOUR 



 

 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 20 ngày, chịu phí 100% chi phí tour. 

 
 LỄ TẾT KHÔNG HOÀN, KHÔNG HỦY, KHÔNG HỦY 

 

 

- Trẻ em từ 01 tuổi đến dưới 05 tuổi: Được miễn phí vé tour (gia đình tự lo cho bé). Lưu ý hai 

người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 1 - 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 50% giá tour (để đảm 

bảo tiêu chuẩn cho quý khách và chất lượng cho tour). 

- Tiêu chuẩn trẻ em 50% vé tour đối với bé thứ 02: 

 Có suất ăn các bữa theo tiêu chuẩn người lớn. 

 Có ghế ngồi trên xe như người lớn. 

 Có nón du lịch, nước suối, bảo hiểm. 

 Ngủ chung với cha mẹ. 

- Trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 10 tuổi: Phải mua 70% vé du lịch của người lớn. Tiêu chuẩn trẻ 

em 70% vé tour: Như tiêu chuẩn như trẻ em 50%. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến 

10 tuổi (70% Vé Tour), em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn cho bé. 

- Từ 11 tuổi trở lên : Giá vé 100% người lớn. 

 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi ! 

 

 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM 


