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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 

QUY NHƠN  -  PHÚ YÊN   

KHÁCH SẠN 4, 5 SAO  
ĐÊM 1 : TPHCM – NHA TRANG -  QUY NHƠN 
• 19h00 : Hướng dẫn viên (HDV) đón khách tại Ga Sài Gòn đón chuyến Tàu SNT2,SN4,SE4 khởi hành 

đi Nha TRang, Quý khách ăn tối tự túc trước khi lên tàu, nghỉ đêm trên xe lửa.( Ký hiệu tàu có thể thay 

đổi tuỳ thuộc vào thời gian quý khách đặt tour ) 

 
NGÀY 1 : QUY NHƠN – HÀN MẶC TỬ - KDL GHỀNH RÁNG  
Sáng : Tàu đến Ga Nha Trang, Xe và HDV đón Quý khách khởi hành dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng 

Gió, sau đó đoàn khởi hành đi Quy Nhơn, trên đường chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Biển Đại Lãnh, Đèo 

Cả, Vịnh Vũng Rô, Núi Đá Bia, Đầm Ô Loan và tham gia chương trình hoạt náo vui nhộn ngay trên xe. 

Buổi trưa : Đoàn đến Quy Nhơn dùng cơm trưa tại nhà Hàng Cơm Niêu Quy 

Nhơn,dạo một vòng  Cầu Thị Nại là cây cầu được bắt vượt eo biển dài nhất 

Việt Nam Sau đó Xe đưa quý khách về khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn tiêu 

chuẩn 4 sao nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi.  

Buổi chiều : Xe đưa quý khách tham quan Bảo Tàng Thành Phố Quy Nhơn 

tìm hiểu về lịch sử cũng như những nét đặc biệt của con người Quy Nhơn., 

sau đó đoàn khởi hành đến khu du lịch Ghềnh Ráng tham quan nơi an nghĩ 

của nhà thơ Hàn Mạc Tử, tham quan bãi tắm Hoàng Hậu, Bãi Trứng, Đá Hòn Chồng……..Đoàn 

dùng cơm chiều tại nhà hàng Hoàng Hậu trong khu du lịch Ghềnh Ráng, quý khách nghĩ đêm tại thành 

phố biển Quy Nhơn. 

 
NGÀY 2: GÀNH ĐÁ DĨA – NHÀ THỜ MẰNG LĂNG – TUY HOÀ 
 
Buổi sáng : dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng khởi hành về Thành Phố Tuy 

Hoà. Đoàn dừng chân tham quan nhà thờ Mằng Lăng – nơi lưu giữ 

cuốn kinh thánh bằng chữ quốc ngữ cổ nhất Việt Nam. Đoàn tham quan, 

chụp hình lưu niệm tại Gành Đá Dĩa – thắng cảnh độc nhất vô nhị tại 

Việt Nam.  

Chỉ cần một lần đến gành Đá Dĩa, ngắm những khối đá xô lệch bởi bàn 

tay tạo hóa trầm mặc ngàn năm nghe sóng vỗ, du khách sẽ hiểu tại sao 

người ta nói Phú Yên sở hữu những báu vật thiên nhiên không nơi nào 

có được…, chiêm ngưỡng thắng cảnh cấp Quốc Gia Đầm Ô Loan 

Trưa : quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó đoàn về Khách Sạn Cendeluxe tiêu chuẩn 5 sao 

nhận phòng nghĩ ngơi. 

Buổi chiều : Xe đưa quý khách tham quan Chùa Bảo Lâm, Tháp Nhạn, thiên đường hải sản Bờ Kè Tuy 

Hoà quý khách dùng hải đặc sản của Tuy Hoà ( chi phí ăn tối tự túc ), quý khách nghĩ đêm tại Tuy Hoà 

 

 
NGÀY 3 : TUY HOÀ  - BIỂN ĐẠI LÃNH -  NHA TRANG – TP HỒ CHÍ MINH   
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•  Buổi sáng:  Đoàn dùng điểm tâm buffet tại khách sạn, tự do tham quan thành phố hoặc sử dụng dịch 

vụ miễn phí tại khách sạn như : Hồ Bơi, Phòng Gym…… 

10h00 : Quý khách làm thủ tục trả phòng khởi hành về Nha Trang, đoàn 

dừng chân nghĩ ngơi tham quan khu du lịch Biển Đại Lãnh, dùng cơm trưa 

tại nhà hàng trong khu du lịch biển Đại Lãnh, Sau đó đoàn khởi hành về Nha 

Trang tham quan Nhà Yến Nha Trang dùng trà yến Miễn Phí, Tiếp tục lộ 

trình quý khách khởi hành Tham quan và vui chơi tại trung tâm Bùn Khoáng 

Nha Trang. 

- Tắm bùn khoáng giúp trẻ hoá làn da 

- Tăng cường tuần hoàn máu nhờ liệu pháp “ ôn tuyền thuỷ liệu” 

- Phục hồi sức khoẻ nhanh chống 

Buổi chiều : Đoàn dùng đặc sản Nem Nướng Ninh Hoà, sau đó đoàn khởi hành ra Ga Nha Trang đón 

chuyến tàu SN5, SNT1, SN3, SE25 về Thành Phố Hồ Chí Minh 

Sáng hôm sau Đoàn về đến TP.HCM, HDV thay mặt công ty du lịch Đường Sắt Mới chào tạm biệt và hẹn 

gặp lại. 


