QUY NHƠN: “ VỀ MIỀN ĐẤT VÕ” - GHỀNH ĐÁ ĐĨA
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Ngày khởi hành
Phụ trách tư vấn

4 ngày 3 đêm
18/8
VIETRANTOUR – 33 Tràng Thi – Hà Nội.
Tel: 024730 56789 (ext 102)
Phụ trách tư vấn:
Mr.Mạnh
Mobile: 0936393138
Email: manh.do@vietrantour.com.vn

Chiêm ngưỡng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Thắng cảnh Quy Hòa, Chùa Long Khánh, Tháp Chăm, Bãi tắm Hoàng
hậu, Mộ thi nhân Hàn Mạc Tử, Biển Nhơn Lý, bán đảo Phương Mai…
Tham quanh Vịnh Quy Nhơn
Nhà thờ Mằng Lăng – nơi lưu giữ cuốn kinh thánh bằng chữ quốc ngữ cổ nhất Việt Nam.
Đầm Ô Loan – nơi có những con sò huyết với hương vị đậm đà đặc trưng mà không nơi nào có được
Có thể thưởng thức một số món đặc sản nổi tiếng bạn có thể tham khảo như: Cua Huỳnh Đế, rượu Bàu Đá, Bánh hỏi long Heo,
bánh xèo tôm, các món hải sản, nem nướng…
Hàng không Vietjet Air - đã bao gồm 20 kg hành lý ký gửi

Ngày 1: HÀ NỘI - QUY NHƠN
Sáng: Xe và Hướng dẫn viên đón Quý khách tại 33 Tràng Thi đưa đoàn ra sân bay Nội Bài làm thủ tục cho đoàn Quý khách đáp
chuyến bay VJ433 khởi hành đi Quy Nhơn lúc 06h35
Quý khách có mặt tại sân bay Quy Nhơn, Xe và Hướng dẫn viên đón đoàn đưa Quý khách khởi hành đi tham quan:
Bảo tàng Quang Trung Hoàng đế: Cây Me cổ Thụ, Giếng Xưa…
Xem chương trình Trống trận và Võ thuật Tây Sơn “nơi con gái Bình Định đánh roi đi quyền” và chương trình biểu diễn âm nhạc
dân tộc Tây Nguyên.
Ăn trưa tại nhà hàng
Chiều: Về nhận phòng nghỉ ngơi
Tự do tắm biển
Ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ đêm tại Quy Nhơn

Ngày 2: KHÁM PHÁ PHỐ BIỂN QUY NHƠN
Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn
Quý khách dạo 1 vòng trên đầm Thị Nại, ngắm toàn cảnh Vịnh Quy Nhơn và Đầm Thị Nại với Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
nối Thành phố Quy Nhơn và bán đảo Phương Mai, khu kinh tế Nhơn Hội. Quý khách tự do tham quan và chụp ảnh tại đồi cát
Eo Gió– một ghềnh đá quanh năm lộng gió. Đứng trên Eo Gió chiêm ngưỡng bao quát cả vùng biển bao la rộng lớn. Eo gió – Nơi
ngắm Hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam (lưu ý điểm này gió rất mạnh nên những phù hợp với nhãng khách trẻ tuổi)
Quý khách có thể chọn 1 trọng 2 lựa chọn dưới đây hoặc khởi hành tham quan biển Trung Lương, bãi biển được mệnh danh là
Đảo JEJU PHIÊN BẢN VIỆT NAM.
Option 1: Nếu thời tiết cho phép đoàn có thể đi Kỳ Co phụ thu 250.000đ/khách
Đoàn lên cano đi đến bãi Kỳ Co (khoảng 20-25 phút). Nghỉ ngơi tắm biển và tự khám phá
Sau đó Quý khách đến Bãi San Hô lặn ngắm những rặng san hô tự nhiên
Option 2: Vé vào cổng có đi xe điện + tắm biển + chụp hình 1 vài điểm cho phép tại FLC Quy Nhơn phụ thu 200.000đ/khách
Chiều: Quý khách đi tham quan:
Tịnh xá Ngọc Hòa – 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.
Tháp Đôi - ngôi cổ tháp chămpa được xây dựng từ thế kỷ 12.
Khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa. Đồi Thi nhân Hàn Mặc Tử, Dốc Mộng Cầm
Ăn tối tại nà hàng
Nghỉ đêm tại Quy Nhơn

Ngày 3: THẮNG CẢNH QUY HÒA - GHỀNH ĐÁ ĐĨA

Sáng: Đoàn khởi hành tham quan phía Bắc của tỉnh Phú Yên:
Nhà thờ Mằng Lăng – nơi lưu giữ cuốn kinh thánh bằng chữ quốc ngữ cổ nhất Việt Nam. Đoàn có thể làm từ thiện tại cô nhi viện
Mằng Lăng (nằm ngay phía sau nhà thờ). Tại đây đang nuôi dưỡng 22 cháu bé nhỏ mồ côi, có bé mới 22 ngày tuổi.
Ghềnh Đá Đĩa - di tích thắng cảnh cấp Quốc gia, với chiều rộng khoảng 50m, và trải dài hơn 200m, đá ở đây dựng đứng theo
hình cột, liền khít như những chiếc đĩa xếp chồng lên nhau.
Đầm Ô Loan - Quý khách có thể tự do thưởng thức con sò huyết Ô Loan cơm dày, thịt ngọt và rất thơm hơn sò huyết các nơi
khác, được du khách trong và ngoài nước rất yêu thích.
Khởi hành về Quy Nhơn, tự do nghỉ ngơi tắm biển hoặc tự túc thưởng thức ẩm thực phố biển Quy Nhơn: Hải sản tươi sống,
Bánh xèo tôm nhảy, Bún cá Quy Nhơn (HDV sẽ giới thiệu cho Quý khách các nhà hàng địa phương).
Quý khách ăn tối tại nhà hàng, tự do khám phá Tp. Biển về đêm.
Nghỉ đêm tại Quy Nhơn

Ngày 4: QUY NHƠN – HÀ NỘI
Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, tự do nghỉ ngơi mua sắm
Đoàn ra sân bay Phù Cát làm thủ tục đáp chuyến bay VJ434 cất cánh lúc 14h45
Quý khách về đến sân bay Nội Bài, xe đón Quý khách về điểm hẹn ban đầu. Chia tay đoàn và hẹn gặp lại.

Đã bao gồm
Vận chuyển xe ô tô theo lịch trình; Xe đón tiễn sân bay Nội Bài
Phòng khách sạn tiêu chuẩn 02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nghỉ 3 khách (KS King Hotel hoặc tương đương)
Ăn uống theo chương trình: 3 bữa sáng; 3 bữa trưa; 3 bữa tối.
Mức ăn chính: 120,000đ/khách
Mức ăn phụ: tại khách sạn.
Hướng dẫn viên đoàn tiễn sân bay và HDV theo đoàn suốt tuyến tại Quy Nhơn
Bảo hiểm du lịch suốt tuyến (mức đền bù tối đa 60,000,000đ/vụ).
Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình.
Nước uống 1 chai/ngày.
Mũ du lịch Vietrantour
Vé máy bay khứ hồi HN – Quy Nhơn – HN (Vietjet Air - Vé khuyến mãi, không hoàn, không hủy, không đổi tên và không đổi
chuyến bay. Bao gồm 20kg hành lý ký gửi)

Chưa bao gồm
Nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình
Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.
Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX. Phụ phí với người Nước ngoài - Việt Kiều
Thuế VAT.
Chương trình tham quan đảo Kỳ Co/FLC

Thủ tục / Cần chuẩn bị
Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân còn hạn
Giấy khai sinh (bản gốc hoặc bản sao công chứng)
Trường hợp trẻ em không đi cùng bố và/hoặc mẹ (thể hiện trong giấy khai sinh) phải có giấy ủy quyền của bố và/hoặc mẹ cho người đi
cùng có xác nhận của công an hoặc UBND phường theo quy định.

Ghi chú

Trẻ em dưới 2 tuổi: miễn phí dịch vụ, ngủ chung giường với bố mẹ. Gia đình tự lo cho bé các chi phí phát sinh (nếu có). Giá vé
máy bay theo quy định của hàng không
Trẻ em từ 02 đến dưới 4 tuổi (Cao dưới 1m1): ngủ chung giường với bố mẹ, Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 4 tuổi,
trẻ em thứ 2 sẽ đóng phí theo qui định dành cho độ tuổi từ 4 đến dưới 11 tuổi và phụ thu giường đơn (nếu có). Vé máy bay
theo quy định của hàng không
Trẻ em từ 4 - dưới 11 tuổi: ngủ chung với bố mẹ. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 4 - dưới 11 tuổi, em thứ hai trở lên
phải mua 1 suất giường đơn. Vé máy bay theo quy định của hàng không
Trẻ em 11 tuổi trở lên: Giá tour như người lớn, bao gồm phương tiện vận chuyển, khách sạn, ăn uống theo chương trình, vé
tham quan theo qui định các điểm tham quan. Giá vé máy bay theo quy định của hàng không
Lưu ý:
Chương trình áp tối thiểu cho đoàn 10 khách, trường hợp các đoàn dự kiến không đủ 10 khách thì đơn giá sẽ được điều chỉnh
theo số lượng thực tế
Lịch trình có thể thay đổi mà vẫn đảm bảo điểm tham quan
Khi làm thủ tục đăng ký tour Quý khách vui lòng xuất trình bản photo hoặc bản gốc các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân
bản gốc được cấp không quá hạn quy định là 15 năm hoặc Hộ chiếu, Bằng lái xe còn giá trị sử dụng; Thẻ đảng viên; hoặc những
giấy tờ khác theo quy định của Hàng không. Giấy khai sinh (trẻ em dưới 14 tuổi). Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có CMND hoặc
Passport (hộ chiếu).
Khi đi tour Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn cần đem theo CMND bản chính (có giá trị sử dụng trong vòng 12 năm, kể từ
ngày cấp)/ Passport (Hộ chiếu) còn hạn / Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao có thị thực theo quy định (đối với trẻ em). Riêng
khách Việt Kiều phải mang theo đầy đủ Passport (Hộ Chiếu) hoặc thẻ xanh kèm theo Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam làm thủ
tục lên máy bay. Các giấy tờ này bảo đảm nguyên bản, không rách rời, tẩy xóa, cắt dán, …
Trường hợp trẻ em không đi cùng bố và/ hoặc mẹ (thể hiện trong giấy khai sinh) phải có giấy ủy quyền của bố và/hoặc mẹ cho
người đi cùng có xác nhận của công an hoặc UBND phường theo quy định.
Tên khách hàng trong đăng ký tours, hoặc danh sách thành viên trong đoàn cung cấp cho phải trùng hoàn toàn với tên trong các
giấy tờ nêu trên. Hãng Hàng không sẽ từ chối vận chuyển nếu sai tên theo quy định, sẽ không chịu trách nhiệm đối với những
trường hợp khách hàng không đáp ứng đầy đủ các quy định trên đây.
Sau khi Quý khách đã làm thủ tục Hàng Không và nhận thẻ lên máy bay, đề nghị Quý khách giữ cẩn thận và lưu ý lên máy bay
đúng giờ. Vietrantour không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách làm mất thẻ lên máy bay và không lên máy bay đúng theo
giờ quy định của Hàng Không.
Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay đổi mà không được
báo trước. Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ
các điểm tham quan như ban đầu.
Trong trường hợp quý khách cung cấp tên sai vui lòng chịu phí hoàn vé và phải mua lại vé mới theo quy định của Hãng Hàng
không (nếu chuyến bay còn chỗ).
Vietrantour sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp:
Xãy ra thiên tai: Bão lụt, hạn hán, động đất…
Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình…
Sự cố về Hàng Không: trực trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay. Nếu những trường hợp trên xảy ra, Vietrantour sẽ
xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện….và
không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác).
Thông tin hành lý : Xách tay dưới 7kg/1khách - Kích thước không quá: 56cm x 36cm x 23 cm, chất lỏng với thể tích không quá
100ml.
Giờ nhận phòng khách sạn: sau 14:00 giờ và trả phòng trước 12:00 giờ
. Quý khách vui lòng tham khảo kỹ các Điều Kiện Vé trước khi đăng ký chuyến du lịch. Trong trường hợp Quý khách không trực
tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho mình.
Trường hợp quý khách tham gia tour ghép khách lẻ nhưng chỉ có 01 khách, bắt buộc đóng thêm tiền phụ thu phòng đơn để ở
riêng 01 phòng. Trường hợp trong đoàn cũng có khách lẻ, cùng giới tính và có nhu cầu muốn ghép cùng phòng với quý khách thì
Vietrantour sẽ sắp xếp và hoàn lại tiền phụ thu phòng đơn cho quý khách.

Thứ tự

Ngày khởi hành

Giá người lớn

Giá trẻ em

1

18/08/2019

5.690.000 đ

5.090.000 đ

