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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 khách đoàn Phú Yên 3 ngày 2 đêm giá rẻ bằng
máy bay

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn đi Phú Yên: Cùng Du Lịch Nắng Mới đáp chuyến bay đến với Phú Yên trong
chương trình du lịch Phú Yên 3 ngày 2 đêm bằng máy bay. Đến với Xử Nẩu Phú Yên bạn sẽ khám phá vẽ
đẹp của dòng Sông Ba hiền hòa, khám phá thắng cảnh Ghành Đá Dĩa nơi tạo nên kiệt tác của thiên nhiên,
thưởng ngoạn vẽ đẹp của Vịnh Vũng Rô, Nhà Thờ Mẵng Lăng... tất cả sẽ tạo nên một chuyến hành trình kết
hợp teambuillding và gala dinner tại vùng đất này.

NGÀY 1: TP HCM - TUY HÒA - VŨNG RÔ (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:30 Hướng dẫn viên du lịch Nắng Mới đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đáp chuyến
bay đi Tuy Hòa trên chuyến bay 07:55-08:55.

10:00 Đến Tuy Hòa xe đón quý khách đưa về trung tâm thành phố tham quan Tháp Nhạn. Quý khách
ngắm toàn cảnh thành phố Tuy Hòa từ trên cao và dòng sông Ba hiền hòa.

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Nhận phòng khách sạn nghỉ ngời.

 

15:00 Đoàn đến Vịnh Vũng Rô một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu vực ven biển miền Trung, nơi
nằm tiếp giáp với biển Đại Lãnh, được 3 dãy núi cao che chắn là Đèo Cả, Đá Bia và Hòn Bà từ 3 phía Bắc,
Đông và Tây.

 

Quý khách tham quan vòng quanh Vịnh Vũng Rô với cảnh thiên nhiên kỳ thú với núi, đảo, nước xanh vắt
như ngọc bích.

Tham quan di tích Vũng Rô với chứng tích về đoàn tàu không số và đường mòn Hồ Chí Minh trên biển.

18:00 Dùng cơm chiều tại nhà hàng.

Tự do khám phá thành phố Tuy Hòa về đêm.

 

NGÀY 2: TUY HÒA - NGÀY NĂNG ĐỘNG (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI) 
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07:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:30 Tiếp tục hành trình lên phía  Bắc tham quan nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu
tiên của Việt Nam.

 

09:30 Khám phá Gành Đá Dĩa, một trong những thắng cảnh đẹp và nổi tiếng của Phú Yên. Nơi đây được
công nhận là thắng cảnh cấp Quốc Gia, với những cột đá như những chồng đĩa được tạo hóa xếp chồng lên
nhau.

 

11:30 Tham quan đầm Ô Loan - Đầm nước lợ gắn với truyền thuyết về nàng tiên tên Loan, cưỡi chim ô
thước dạo chơi vùng trời Nam. Khi đến vùng đất này, nàng nảy sinh tình yêu với chàng trai nghèo nên ở lại
trần gian. Thưởng thức món Sò Ô Loan nổi tiếng.

 

11:30 Ăn trưa tại nhà hàng tại đây.

12:30 Đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi.

15:00 Xe đưa đoàn đi đến bãi biển tham gia chương trình Teambuilding với chủ đề “ Vina Mekong - Đồng
Hành Chung Sức” với những chặng thử thách đòi hỏi mang tính đoàn kết và tập thể cao như Mã Vạch Code
Kỳ Bí, Tạo hình In Phun, Cùng Nhau chiến thắng để mang đến niềm vui cho tất cả các nhân viên của công
ty.

 

17:00 Kết thúc chương trình, đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi.

18:30 Xe đưa đoàn đi đến nhà hàng  tham gia chương trình Gala Dinner với những game show hot nhất
trên truyền hình hiện nay như Danh Ca Giấu Mặt, Khiêu Vũ Cùng Tiger, Vũ Điệu 3 Miền...

Nghỉ đêm tại khách sạn.

 

NGÀY 3: TUY HÒA - TP HCM (ĂN: SÁNG, TRƯA)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

Đoàn khởi hành đến Bãi Xép (Gành Xép) một bãi cát vàng óng kéo dài giữa hai mũi đá lớn nhô ra biển, bãi
như một thiên đường hoang sơ với cảnh quan rất đẹp phía Bắc thành phố Tuy Hòa, vẫn giữ được nguyên
vẹn vẻ hoang sơ, bãi cát màu hồng, kéo dài hơn 1km từ Gành Xép. Ấn tượng hơn cả là bãi cỏ rộng mênh
mông trên đỉnh Gành Xép xuất hiện đầy thơ mộng trong bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Gành
Xép với vẻ đẹp tổng hòa của biển, đá, đồng cỏ, phi lao và mây trời đang trở thành điểm đến thu hút du
khách khi đến Phú Yên.

 

Tại đây du khách có thể lưu lại những bức hình kỉ niệm với các bãi đá đen, cát vàng óng, bãi cỏ rộng mênh
mông hoặc tắm biển tận hưởng bãi biển đẹp hoang sơ.
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11:00 Trả phòng khách sạn, dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Tự do mua sắm đến giờ ra sân bay đáp chuyến bay về Sài Gòn. Chuyến bay dự kiến 17:20-18:20./.

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 Thời gian Khách sạn Giá tour Phương tiện

Theo yêu cầu 3 ngày 2 đêm 3 sao 1,850,000đ Tàu hỏa + Ô tô

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng đoàn 20 khách trở lên. Giá trên chưa bao gồm chi phí vé máy bay theo từng
giai đoạn.

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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Giá tour bao gồm:

Xe du lịch 29-45c đưa rước theo chương trình.

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 01 bữa điểm tâm tại khách sạn + 02 bữa tại nhà hàng.

+ Ăn chính: 05 bữa ăn chính tiêu chuẩn 100.000 đ/suất.

Hotel  3 sao Hùng Vương, Long Beach hoặc tương đương đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 02-04 khách/phòng.

Vé tham quan theo chương trình.

Bảo hiểm với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp.

Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

Không bao gồm:

Chi phí chương trình Teambuilding và Gala Dinner và Lửa Trại.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Thuế VAT.
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Vé dành cho trẻ em:

- Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan
(nếu có) cho bé.

- Trẻ em từ 02 - dưới 05 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ,
tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé
tour.

- Trẻ em từ 05 - dưới 11 tuổi: 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung
với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên mua
thêm 1 suất giường đơn.

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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