DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Quy Nhơn khởi hành từ Sài Gòn
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Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Mã Tour: TN-2552 - Khởi hành: Hằng Tuần
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Quy Nhơn, thành phố ven biển của dải đất miền Trung đầy mộng mơ và xinh đẹp chắc chắn sẽ níu chân
các bạn một khi đã ghé qua. Du lịch Quy Nhơn với biết bao trải nghiệm thú vị cùng nắng vàng, biển xanh
và cát trắng. Mùa hè này hãy đến đây để tận hưởng cảnh sắc yên bình cùng cuộc sống êm đềm, chân thực
của những con người miền biển các bạn nhé. Những địa danh như Eo Gió, Hòn Khô, Kì Co sẽ làm níu chân
một lần nữa khi trải nghiệm chương trình tour du lịch Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm này nhé./.

NGÀY 01: TP.HCM - QUY NHƠN (ĂN TRƯA, TỐI)

w

Khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục bay đi Quy Nhơn.
Tới Quy Nhơn, xe và HDV đón khách tại sân bay, đưa khách về khách sạn nghỉ ngơi, Khách ăn trưa tại nhà
hàng.
Chiều: Thăm quan KDL Ghềnh Ráng Tiên Sa - dốc Mộng Cầm, đồi Thi Nhân, viếng mộ Hàn Mặc Tử, Bãi tắm
Hoàng Hậu, bãi tắm Tiên Sa. Qúy khách được nghe thuyết minh về cuộc đời sự nghiệp tài hoa của thi sỹ
Hàn Mặc Tử - Một của đời ngắn ngủi như đã kịp lóe sáng trên nền trời thơ ca Việt Nam và sống mãi trong
lòng công chúng yêu thơ Hàn. Thưởng thức tài nghệ bút lửa Dũ Kha và cùng chia sẻ niềm đam mê thơ Hàn.
Quý khách ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển Quy Nhơn từ trên cao
Nhà Thờ Chánh Tòa: Được xây dựng vào năm 1938 bởi Giám mục Tardieu, do hội kiến trúc sư SIDEC thiết
kế và khánh thành vào ngày 10 tháng 12 năm 1939 với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Nhà thờ được xây dựng
theo bố cục hình thánh giá. Điểm đặc biệt là nhà thờ có một tháp nhọn 47,2m cao vút lên nền trời. Chính
điều này lý giải vì sao người dân thường quen gọi đây là Nhà Thờ Nhọn. Đây là một điểm tham quan rất ấn
tượng mang ý nghĩa lịch sử và gắn với quá trình hình thành và phát triển đô thị Quy Nhơn, nơi mà Quý
Khách không nên bỏ qua khi đến với thành phố yên bình này
Tiếp tục thăm quan Tháp Đôi – cụm tháp với 02 ngọn tháp cổ có lối kiến trúc Angkor, được xây dựng từ thế
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kỷ thứ XII nằm trên bình diện phẳng ngay trong lòng thành phố Quy Nhơn.
Quý khách mua sắm đặc sản Bình Định tại cửa hàng đặc sản Cội Việt: nem, bánh ít lá gai, bánh hồng… về
làm quà cho người thân,
Xe đưa quý khách về lại khách sạn trong thành phố.
Tối : Khách ăn tối tại nhà hàng, tự do tham quan thành phố về đêm

NGÀY 02: THIÊN ĐƯỜNG KỲ CO - MALDIVES CỦA VIỆT NAM (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)
Quý Khách ăn sáng tại khách sạn.
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07:30 Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại khách sạn, khởi hành đi Xã Đảo Nhơn Lý, qua Cầu Thị Nại cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với chiều dài gần 2,5km. Tại đây Quý Khách có thể dừng chân, ngắm
những tia nắng vàng rắc trên Đầm Thị Nại, nghe HDV kể về những trận thủy chiến oai hùng & bi tráng giữa
Vương Quốc Champa và Đại Việt, giữa Nhà Tây Sơn và Nhà Nguyễn (Nguyễn Ánh) suốt hơn 5 thế kỷ.
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08:30 Quý khách dừng chân chiêm ngưỡng Sa Mạc Cát trắng khổng lồ nối tiếp nhau. Quý khách tận hưởng
cảm giác tuyệt vời, khoan khoải khi bước chân trần trên cát mịn màng, massage êm ái đôi chân và tận
hưởng những giây phút Yomost với những cú nhảy tung người ngoạn mục để săn những bức ảnh để đời với
Đồi Cát Phương Mai
09:00 Tiếp tục khởi hành đi đến Xã Đảo Nhơn Lý, quý khách lên Cano ra Đảo Kỳ Co ( Từ bến thuyền ra đảo
khoảng 20 phút).
Quý khách tha hồ tắm biển, vui đùa hay tham gia những trò chơi mạo hiểm như leo lên ghềnh đá và nhảy
xuống biển, một cảm giác thật sảng khoái, đầy thách thức.
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12:00 Quý khách trở lại làng chài tắm nước ngọt, dùng bữa trưa với những món ngon của biển, tươi rói
được ngư dân địa phương cung cấp.
Sau bữa trưa hải sản ngon tuyệt, quý khách nghỉ ngơi thư giãn ngắn trên những chiếc võng đu đưa, tận
hưởng không khí trong lành, mơn man của biển.
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14:00 Quý khách thăm quan Danh Thắng Eo Gió, một danh thắng hùng vỹ tuyệt đẹp của thiên nhiên. Eo
Gió - được mệnh danh nơi ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam
15:00: Thăm Tịnh xá Ngọc Hoà – chiêm ngưỡng tượng phật đôi cao nhất Việt Nam. Trong đó có một tượng
hướng về phía Nam – màu vàng, một tượng hướng về phía Bắc – màu bạc. Là nơi mà người dân đi biển gửi
gắm lời cầu mong cho người thân xa khơi luôn thuận buồm xuôi gió, được mùa cá tôm.
Xe đưa quý khách về lại khách sạn trong thành phố

w

Tối : Dùng cơm tối tại Nhà Hàng

NGÀY 03: QUY NHƠN - TỰ DO MUA SẮM ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG - TIỄN KHÁCH(ĂN SÁNG)
Quý Khách thức dậy ngắm bình minh trên biển, tắm biển.
Ăn sáng tại KS. Tự do đi chợ mua sắm quà , Làm thủ tục trả phòng.
Xe đón khách ra sân bay Phù Cát. Kết thúc chuyến tham quan thành phố biển Quy Nhơn – Bình Định. Chia
tay và hẹn gặp lại!
(Chuơng trình có thể được sắp xếp lại tùy thuộc giờ bay của quý khách. Những vẫn đảm bảo như đã công
bố)
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BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
Khởi hành

Khách sạn

Giá người lớn

Giá máy bay

11-12-13/09/2020

FLC

6,390,000đ

1.900.000
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Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR QUY NHƠN BAO GỒM
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Vé máy bay khứ hồi : Tp.HCM – Quy Nhơn – Tp.HCM
Xe vận chuyển chất lượng tốt phục vụ theo chương trình + đón tiễn sân bay.
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04 bữa ăn chính có trong chương trình (uống trà đá): 120.000/pax, trong đó bữa ăn trưa hải sản trên đảo
150.000/suất
Các bữa sáng Buﬀet tại KS
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Ngủ 2 đêm khách sạn, 02 khách/01Phòng (lẻ nam, nữ ngủ phòng 3).
Vé vào cổng 01 lần các điểm tham quan có trong chương trình.
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Thuyền tham quan đảo Kỳ Co và dụng cụ lặn ngắm san hô: Áo phao, kính lặn, ống thở.
Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 20.000.000vnđ
Phí an ninh biển đảo
Hướng dẫn viên kinh nghiệm phục vụ suốt tuyến
Nước uống ngày 2chai /người/ngày, khăn lạnh

GIÁ TOUR QUY NHƠN KHÔNG BAO GỒM
Nước uống trong các bữa ăn và chi phí ăn uống khác ngoài chương trình
Chi phí phụ thu phòng đơn
Hóa đơn VAT nếu khách yêu cầu xuất
GIÁ TOUR QUY NHƠN TRẺ EM
Ghi Chú:
Giá tour cho trẻ em áp dụng như sau: Trẻ em 1-5 tuổi miến phí tour nhưn vẫn mua 100% vé máy bay. Trẻ
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em 5-11 tuổi mua 100 vé máy bay và 50% giá tour. Trẻ em từ 11 tuổi 100% giá tour.
Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với thời gian hành trình. Tuy
nhiên Công ty vẫn đảm bảo các chương trình tuyến điểm cho quý khách.
Các ngày lễ tết, phụ thu thêm 10% giá tour.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332
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Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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