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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 Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm bằng máy
bay

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

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du lịch Quy Nhơn bằng máy bay - Tour khách đoàn: Một hòn đảo mới lạ cách xã đảo Phương Mai hơn
30 phút cano sẽ đưa quý khách đển những bải tắm hoang sơ ít dấu chân người đến. Các mỏm đá với nhiều
hình thù khác biệt, các hang động được bào mòn của gió và song cùng thơi gian và  bãi biển trong xanh
mát sẽ đưa quý khách có những giây phút nghĩ dưỡng tuyệt vời tại vùng đất Qui Nhơn. Cùng thưởng thức
những món hải sản tươi sống, ngâm mình trong dòng nước mát lạnh và ngắm trời mây để thấy sự chậm lại
của thời gian. Hãy cùng Du Lịch Nắng Mới chinh phục đảo Kỳ Co trong hành trình tour khách đoàn Quy
Nhơn 3 ngày 2 đêm giá rẻ.

NGÀY 01: TP HCM - QUY NHƠN - KDL GHỀNH RÁNG - ĐẦM THỊ NẠI (ĂN 3 BỮA)

HDV rước quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Quy Nhơn trên chuyến bay
VJ380 06:00-07:10.

Đến thành phố Quy Nhơn sẽ rước đoàn đến nhà hàng dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng...

09:30 Xe đưa đoàn tham quan Tháp Đôi, cụm tháp với 2 tháp đôi theo kiến trúc Angkor được xây dựng vào
thế kỷ thứ VII.

 

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

13:00 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Tự do sử dụng các dịch vụ trong khu resort hoặc tắm biển Quy Nhơn.

15:00 Tiếp tục ham quan khu du lịch Ghềnh Ráng: nghe hướng dẫn viên thuyết minh về Đồi Thi Nhân Hàn
Mạc Tử, dốc Mộng Cầm, vườn ươm thơ, cũng gặp gỡ người giữ lửa thơ Hàn Mạc Tử - bút lữa Dzũ Kha với
những bài thơ Hàn được khắc trên gỗ và những bài thơ khác. Tham quan bãi tắm Hoàng Hậu với những
tảng đá hình quả trứng được xếp chồng lên nhau rất bắt mắt.

 

17:00 Tự do tắm biển Quy Nhơn.

18:00 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng.

Tự do khám phá thành phố Quy Nhơn về đêm với hàng tá đặc sản tại đây như: bánh xèo tôm nhảy, bánh
căn, bánh hỏi.. và các loại ốc với giá cả cực kỳ phải chăng.
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Ngủ đêm tại khách sạn.

 

NGÀY 02: QUY NHƠN - ĐẢO KỲ CO (ĂN 3 BỮA)

07:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

09:00 Quý khách khởi hành đi xã đảo Phương Mai Xe đưa đoàn tham quan Đầm Thị Nại bằng cây cầu vượt
biển dài nhất Việt Nam, nghe thuyết minh về trận chiến khốc liệt của Nhà Tây Sơn và chúa Nguyễn Ánh tại
cảng biển này. Tự do chụp hình và ghi lại những khoảnh khắc  cực đẹp tại đồi cát.

Đến Eo Gió đoàn bắt đầu hành trình đến với đảo.

 

09:30 Đoàn lên cano khởi hành đến Kỳ Co - Mệnh danh Madives Việt Nam (Mất khoảng 30 phút). Đảo xuất
hiện với ngoạn mục với nước biển xanh trong vắt và bãi cát trắng xóa. Quý khách tự do tắm biển, lặn ngắm
san hô và tự tay bắt những loại hải sản tại đây. Cùng nhau lưu lại những hình ảnh hoang sơ và và cảnh đẹp
như níu chân lữ khách tại đây.

10:30 về Bãi Dứa Lặn ngắm san hô trên bè và dùng bữa trưa ngay trên bè nổilặn  ngắm san hô, mọi người
được phát kính lặn và áo phao để chinh phục những rặng san hô rực rỡ sắc  màu cùng những đàn cá nhỏ
tung tăng bơi lội.

 

15:00 Tàu cập bến, xe đưa quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi.

18:30 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tự do dạo biển Qui Nhơn về đêm.

Ngủ đêm tại Qui Nhơn.

 

NGÀY 03: QUY NHƠN - BẢO TÀNG QUANG TRUNG - HẦM HÔ - TP HCM (ĂN: SÁNG, TRƯA) 

07:30 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

Trả phòng khách sạn.

 

08:30 Quý khách khởi hành đi Bảo Tàng Quang Trung, dọc theo quốc lộ 19 con đường huyết mạch nối liền
với tỉnh Gia Lai để đến với Tây Sơn Thượng Đạo.

09:45 Đoàn đến bảo tàng Quang Trung – được xây dựng trên nền nhà cổ gắn liền với tuổi thơ của người
anh hung áo vải. Viếng đền Tây Sơn Tam Kiệt dâng hương, tham quan cây me cổ 300 tuổi và giếng nước
200 tuổi. Nghe thuyết mình về cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và những trận chiến quan trọng để thống
nhất hai miền Việt Nam.
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Xem biểu diễn trống trận Tây Sơn, các tiếc mục võ thuật đặc sắc và đặc biệt các cô gái Bình Định cầm roi
đi quyền.

11:00 Khởi hành đến Khu Du Lịch Hầm Hô.

11:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng Hoa Lộc Vừng.

13:00 Cùng khám phá vẽ đẹp hoang sơ của núi rừng, tự do tắm sông Kut hoặc dạo thuyền trên song để
thưởng thức phong cảnh hữu tình tại đây (chi phí không bao gồm).

 

14:00 Trở về lại thành phố Qui Nhơn, trên đường ghé tham quan mua sắm các đặc sản như nem, rượu bình
định, bánh ít…

15:00 Xe đưa quý khách ra sân bay Phú Cát  đáp chuyến bay về TP.HCM VJ385 16:40-17:50.

Chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại./.

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 2,850,000đ 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 Seagull/ Hoàng Yến/ King hoặc tương đương đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 02-04 khách/phòng.

Vé tham quan theo chương trình.
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Chương trình tham quan đảo Kỳ Co.

Show diễn võ Tây Sơn.

Vé tham quan khu du lịch Hầm Hô.

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.

 

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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