
Quy Nhơn - Với biển xanh cát trắng ,nắng vàng, biển Kỳ Co cũng được nhiều người ví 

như Maldives của Việt Nam và là điểm đến hứa hẹn  cho du khách. Điều đặc biệt được du 

khách ưa thích ở bãi biển Quy Nhơn đó là sự bình yên, thanh tịnh chứ không đông đúc, xô 

bồ như những nơi khác. Ngồi trên bãi biển, lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, mang đến cho 

bạn cảm giác nhẹ nhàng thanh thản và dường như mọi nỗi phiền muộn cũng dần bị những 

cơn sóng cuốn trôi. 
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Ngày 1: 26/5 TPHCM  – TSN – QUY NHƠN Ăn 1 bữa 
 

Sáng : 04h00 Xe đón quý khách tại điểm hẹn và Khởi hành đi sân bay Tân Sơn Nhất  nhân viên 

H&H TRAVEL làm thủ tục chuyến bay VJ384 06H55 đi Quy Nhơn.  

08H05: HDV H&H TRAVEL Đón ở sân bay Phù Cát đưa đoàn đi viếng chùa Thiên Hƣng  

nằm tại thị xã An Nhơn, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn chỉ khoảng gần 20 km về phía 

đông. Ngôi chùa này hấp dẫn du khách và các phật tử không chỉ bởi yếu tố du lịch mà còn vì ý 

nghĩa tâm linh thiêng liêng, sau đó khởi hành  đi Tây Sơn, , Quý khách tham quan Bảo tàng 

Quang Trung: Khu trưng bày cuộc đời và sự nghiệp của anh em nhà Tây Sơn, cây me cổ thụ, 

giếng nước xưa của gia đình Vua Quang Trung 

10:30:  Quý khách tham quan KDL sinh thái Hầm Hô: đi đò chèo trên dòng sông Trời Lấp, 
ngắm cảnh núi rừng Tây Sơn, quý khách tự do tắm suối, chụp ảnh lưu niệm... 

12:00: Dùng bữa trưa với đặc sản Tây Sơn.  

14:00:  Đoàn về Quy Nhơn, trên đường về  ghé tham quan  Tháp Bánh Ít còn có tên gọi là 

tháp Bạc là một cụm các tháp cổ Chăm Pa, hiện nay nằm trên một ngọn đồi tại thôn Đại Lộc, xã 

 

 Khởi hành: 26 - 28/5/2019 

 Đi máy bay về máy bay 



Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tham quan Nhà Thờ Lòng Sông,  nhận phòng khách sạn 3sao  

Yên Vy luxury nghỉ ngơi và tự do tắm biển tại khách sạn. 

18h00: Đưa quý khách dùng cơm tối và tự do khám phá thành phố Qui Nhơn Về Đêm 

 

 

Ngày 2:27/5  QUI NHƠN – ĐẢO KỲ CO -  GỀNH RÁNG 

 

Ăn 3 bữa 

 

Sáng: Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, sau đó đoàn khởi 

hành Tham quan: Tƣợng Phật Chùa Ông Núi – Tƣợng Phật 

ngồi lớn nhất Đông Nam Á tại Bình Định  

- Tham quan Eo Gió – một ghềnh đá quanh năm lộng 

gió. Đứng trên Eo Gió , phóng tầm mắt ra xa, quý khách 

chiêm ngưỡng bao quát cả vùng biển bao la rộng lớn, 

đắm say lòng người. 

08h30: Quý khách lên thuyền qua Bãi tắm Kỳ Co – Một bãi 

tắm còn hoang sơ, trong sạch. Tại đây, quý khách có thể tận mắt chứng kiến một cảnh đẹp thiên 

nhiên tuyệt đẹp, làm say đắm biết bao lòng người. Với màu nước trong xanh, bãi cát trắng dài 

và mịn, những cơn sóng biển êm ái chính là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều du khách trong 

thời gian gần đây. Ngoài tắm biển và vui đùa, quý khách còn có những trò chơi mạo hiểm khi 

leo lên ghềnh đá và nhảy xuống biển, một cảm giác thật sảng khoái và thú vị. 

12h00: Quý khách dùng bữa trƣa với các món hải sản tƣơi sống do người dân làng chài vừa 

mới đánh bắt được, sau đó thuyền đưa quý khách về lại đất liền, khởi hành về khách sạn  Quy 

Nhơn nghĩ ngơi.  

Buổi chiều : Đoàn đến khu du lịch Ghềnh rang viếng nơi an nghĩ của nhà thơ Hàn Mạc Tử, 

- tham quan Tháp Đôi,  xe đƣa đi Dùng cơm tối tại nhà hàng cơm nêu,  tối tự do khám phá 

Thành Phố Quy Nhơn về đêm. 
 

Ngày 3: 28/5 QUI NHƠN – GÀNH ĐÁ DĨA – PHÚ YÊN - HCM 

 
Ăn 2 bữa 

 

Buổi sáng : Dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng khởi hành về 

Thành Phố Tuy Hoà, Khởi hành tham quan Gành Đá Dĩa ( còn gọi là Gềnh Đà Đĩa ), Trên 

đường dừng chân ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm tại đập Tam Giang – sông Cái, tìm hiểu về 

nghề bắt cá chình giống của người dân địa phương. Tham quan nhà thờ Mằng Lăng – nơi lưu 

giữ cuốn kinh thánh bằng chữ quốc ngữ cổ nhất Việt Nam, tìm hiểu sự tích về Á thánh 

André Phú Yên.  Đoàn đến Gành Đá Dĩa – thắng cảnh độc nhất vô nhị tại Việt Nam, tham 

quan, chụp hình lưu niệm . 

Buổi trƣa : Quý khách dùng cơm trưa dã ngoại tại đầm Ô Loan với những đặc sản nổi tiếng: 

sò huyết ô Loan, g i sứa, tôm đất  Quý khách lên xe khởi hành Tuy Hòa, Trên đường ghé 

tham quan Vùng Đất  nơi đóng bộ phim nổi tiếng “ Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh ” 

ngắm và chụp hình ở bãi Sếp.  

Đoàn khởi hành ra Sân Bay Phú  Yên về Thành Phố Hồ Chí Minh chuyến bay chuyến 16h00 

Chiều : Đến TP.HCM HDV chia tay đoàn . chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 

 



** GIÁ BAO GỒM: 

 Xe đưa đón và phục vụ theo chương trình  

 Vé Máy Bay:  CHIỀU ĐI : SGN – QUI NHON  

 Vé Máy Bay  CHIỀU VẾ -  PHY – SGN  

 (Khách sạn tiện nghi, tiêu chuẩn 2 khách người lớn/ phòng.  

 Tại QUI NHƠN :( ks 3*)  

 Nếu lẻ khách ngủ phòng 3 (phòng 2 + giường phụ)  

 Các bữa ăn theo chương trình: 3 bữa sáng + 6 bữa ăn chính. 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt. 

 Phí tham quan theo chương trình. 

 Nón H&H travel + khăn lạnh + nước tinh khiết 02 chai 0.5 lít/ khách/ ngày. 

 Bảo hiểm du lịch: trị giá bồi thường tối đa là 100.000.000đ/ trường hợp. 
 

** GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

- Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, giặt ủi, thức uống ngoài chương trình, lệ phí chụp 

ảnh tại các điểm tham quan,  

- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế. 

 
 

 

 

 

 

 

 

GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH   (đơn giá VNĐ) 

NGƢỜI LỚN 

Từ 11 tuổi trở lên 

TRẺ EM 

Từ 05 11 tuổi 

TRẺ EM 

Dưới 02- 05 tuổi 

GIÁ TOUR 3.688.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ 

4.988.000 VNĐ Ngủ chung giƣờng với ngƣời lớn 

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN :  2.000.000 VNĐ/khách/hành trình 


