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Tour Du Lịch Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm
Tổng quan
Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Lình trình tour

I. Tổng quan
Ngày

Nơi đến

Các hoạt động

1

Hà Nội - Bay Quy Nhơn (
Ăn: Trưa - Tối)

Đáp chuyến bay tới Quy
Nhơn - Tham quan - Tự do
tắm biển quy nhơn

2

Quy Nhơn - Tuy Hòa - Quy
Nhơn ( Ăn: Sáng - Trưa Tối )

Tham quan Ghềnh Đá Dĩa,
Đầm Ô Loan

3

Nhơn Lý - Eo Gó - Đảo Kỳ
Co ( Ăn: Sáng - Trưa)

Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co Quy Nhơn

4

Quy Nhơn - KDL Ghềnh
Ráng Tiên Sa - Hà Nội ( Ăn:
Sáng - Trưa )

KDL Gềnh Ráng, Bay Về Hà
Nội

Phương tiện

II. Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Giá bao gồm
Xe ô tô du lịch đưa đón tham quan tại Quy Nhơn theo chương trình.
Khách sạn 3 sao tại Trung tâm Tp Quy Nhơn: 02 khách / phòng (Nếu lẻ nam hoặc nữ nghỉ phòng 3).
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Quy Nhơn – Hà Nội bay của hãng hàng không VietJet bao gồm 7 kg hành lý xách
tay.
Các bữa ăn theo chương trình: 05 bữa chính mức ăn 130.000 vnd/suất
Vé vào cửa một lần các điểm tham quan theo chương trình.
Hướng dẫn viên đón tiễn sân bay Nội Bài và tham quan theo chương trình.

Nước uống trên xe 01 chai/người/ngày.
Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 40.000.000 vnd/người/vụ.

Giá không bao gồm
Xe đưa đón từ Hà Nội đến Sân Bay Nội Bài
Chi phí cá nhân ngoài chương trình.
Bữa ăn tối ngày thứ 3.
Cano đi Đảo Kỳ Co 250.000 vnd/ khách.
Thuế VAT 10%.
Phụ Thu phòng đơn.

III. Lình trình tour

Ngày 1

Hà Nội - Bay Quy Nhơn ( Ăn: Trưa - Tối)

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên (HDV) đón quý khách tại sân bay Nội Bài làm thủ tục bay vào sân bay Phù
Cát - Quy Nhơn
Trưa: Đến sân bay Phù Cát, xe và Hướng dân viên dón Quý khách di chuyển về trung tâm thành phố Quy
Nhơn
Trên đường về đoàn tham quan:
Chùa Thiên Hưng – một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, được thiết kế khá đặc biệt của
vị sư trụ trì Thích Đồng Ngộ và là ngôi chùa linh thiêng của vùng đất Bình Định.
Tháp Đôi – cụm 2 tháp chăm nằm trong lòng thành phố.
Sau đó, về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Tự do tắm biển Quy Nhơn
Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều: Quý khách tự do tắm biển, tham quan thành phố Quy Nhơn.
Tối: Ăn tối tại nhà hàng. Tự do khám phá thành phố Quy Nhơn về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn 3-4 sao Quy
Nhơn.

Ngày 2

Quy Nhơn - Tuy Hòa - Quy Nhơn ( Ăn: Sáng - Trưa - Tối )

Sáng: Quý khách dậy sớm tự do tắm biển, ngắm bình minh. Ăn sáng tại khách sạn.
Sau đó, lên xe khởi hành đi Tuy Hòa – Phú Yên, trên đường đoàn dừng chân tham quan Nhà Thờ
Mằng Lăng - nghe giới thiệu về vị Á Thánh Andre Phú Yên và là một trong những Nhà thờ có lối
kiến trúc độc đáo của khu vực Tuy An – Phú Yên.
Tiếp tục Quý khách tham quan Ghềnh Đá Đĩa - Một thắng cảnh nổi tiếng được xếp hạng di tích lịch
sử, thắng cảnh cấp quốc gia năm 1998 của Phú Yên
Trưa: Quý khách ăn trưa tại Đầm Ô Loan – Là đầm nước lợ nằm sát quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau
với các món hải sản tươi sống, đặc biệt là món sò huyết đặc sản của vùng này.
Chiều: Đoàn lên xe trở về lại Tp. Quy Nhơn. Tự do tắm biển Quy Nhơn.
Tối: Ăn tối tại nhà hàng. Quý khách tự do khám phá thành phố Quy Nhơn về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn
3-4 sao Quy Nhơn.

Ngày 3

Nhơn Lý - Eo Gó - Đảo Kỳ Co ( Ăn: Sáng - Trưa)

Sáng: Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn và bắt đầu tham quan các điểm sau:
Quý khách lên xe đến với Nhơn Lý nhìn ngắm làng chài và cuộc sống của ngư dân miền biển. Tham quan Eo
Gió – Thắng cảnh nổi tiếng tại Quy Nhơn, được mệnh danh là nơi đón Bình Minh và Hoàng Hôn đẹp nhất Việt

Nam, Viếng Tượng Phật Đôi cao nhất Việt Nam trên 30m tại Tịnh Xá Ngọc Hòa, nơi người dân gửi gắm niềm
tin mỗi chuyến ra khơi, cầu bình an cho gia đình…
Quý khách ra bến tàu lên Cano khởi hành đến Biển Kỳ Co nằm dưới chân dãy núi Phương Mai sừng sững
thuộc xã bán đảo Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. (CHI PHÍ TỰ TÚC CANO ĐI ĐẢO KỲ CO 300.000 VNĐ/KHÁCH)
Với bãi tắm hoang sơ Kỳ Co đẹp tựa một bức tranh vừa nên thơ vừa hùng vĩ. Quý khách tắm biển, lặn ngắm
san hô
Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ ngơi.
Chiều: Đoàn tự do nghỉ ngơi và tắm biển Quy Nhơn
Tối: Ăn tối tự túc. (CHI PHÍ TỰ TÚC)
Tự do khám phá thành phố Quy Nhơn về đêm
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* tại Quy Nhơn hoặc tương đương

Ngày 4

Quy Nhơn - KDL Ghềnh Ráng Tiên Sa - Hà Nội ( Ăn: Sáng - Trưa )

Sáng: Ăn sáng buffet tại Khách sạn. Sau đó,Quý khách thăm quan Khu du lịch Ghềnh Ráng Tiên Sa, viếng
mộ nhà thơ tài hoa Hàn Mặc Tử, Đồi Thi Nhân, thăm Bãi tắm Hoàng Hậu . Quý khách lắng đọng ít phút
để tái hiện lại lầu Ông Hoàng đã qua (tức Dinh Bảo Đại) đã từng ngự trị trên Đồi Gềnh Ráng…Quý khách
đứng trên đồi cao, ngắm bao quát thành phố biển Quy Nhơn, một bãi biển đẹp nguyên sơ hình vành trăng
khuyết. Mua sắm sản vật địa phương.
Trưa: Làm thủ tục trả phòng. Ăn trưa.
Chiều: Xe đưa Quý khách ra sân bay Phù Cát làm thủ tục bay về Hà Nội. Kết thúc chương trình Tour du lịch
Hà Nội – Quy Nhơn – Phú Yên 4 ngày 3 đêm trọn gói vé máy bay. Chào thân ái và hẹn gặp lại Qúy khách!
(Dịch vụ xe từ sân bay Nội Bài về nội thành không bao gồm)
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