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PHÚ YÊN ' SÔNG ĐÀ NÚI NHẠN ' 
(3 ngày 2 đêm) 

 

 
 

 
Ngày 01:  Sài Gòn – Phú Yên (ĂN TRƯA + ĂN TỐI) 

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ga đi Trong Nước). Làm thủ 

tục bay đi Tuy Hòa. Xe đón quý khách tại sân bay. Đưa về khách sạn, nhận 

phòng nghỉ ngơi.  

Buổi chiều tự do tham quan, tắm biển, thư giãn trong hồ bơi nước mặn tại 

Thuận Thảo Golden Beach. Ăn tối. Quý khách có thể tự do tham quan Tháp 

Nhạn, ngắm nhìn quang cảnh thành phố Tuy Hòa từ trên đồi cao. Nghỉ đêm. 

Ngày 02:  Gành Đá Dĩa – Vịnh Vũng Rô – Hải Đăng Đại Lãnh (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Tham quan:  

• Chùa Thanh Lương – nơi có tượng Bồ Tát Quan Âm bằng gỗ quý trên 200 năm 

• Gành Đá Đĩa – di tích danh thắng cấp quốc gia, hiện tượng địa chất độc đáo ở 

nước ta được tạo nên bởi bàn tay thiên nhiên kỳ thú của đất trời. 
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• Nhà thờ Mằng Lăng – nhà thờ cổ thứ ba trên Thế Giới  

Ăn trưa. Về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều tham quan :  

• Vịnh Vũng Rô – huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. 

• Hải Đăng Đại Lãnh – một trong những nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất 

nước ta. 

• Tắm biển Bãi Môn,…  

Trở về Tuy Hòa. Quý khách có bữa tối tự túc, khám phá ẩm thực Phú Yên. Nghỉ 

đêm tại khách sạn Cendeluxe5*. 

Ngày 03:  Phú Yên – Sài Gòn (ĂN SÁNG + ĂN TRƯA) 

Ăn sáng. Quý khách tự do tham quan, mua sắm hoặc đến tắm biển tại Thuận 

Thảo Golden Beach. Dùng cơm trưa tại Nhà hàng. Trả phòng khách sạn.  

Xe đưa quý khách ra sân bay Tuy Hòa, đón chuyến bay trở về Sài Gòn.  

Kết thúc chuyến đi và hẹn gặp lại 

 

GIÁ: 2.950.000 ĐỒNG/ KHÁCH 
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Dịch vụ bao gồm Dịch vụ không bao gồm 

- Xe đưa đón và phục vụ theo chương 

trình 

- Khách sạn Cendeluxe 5* (Phòng 

Premium): 02-03 khách người 

lớn/phòng, sử dụng các dịch vụ cao 

cấp như phòng tập đa năng, hồ bơi …  

- Các bữa ăn: 02 bữa sáng + 03 bữa ăn 

chính  

- Phí tham quan theo chương trình, 

tắm biển tại Golden Beach resort. 

- Hướng dẫn viên địa phương tiếng 

Việt. 

- Khăn lạnh + nước tinh khiết 01 chai 

0.5 lít/ khách/ ngày 

- Bảo hiểm du lịch: mức tối đa 

20.000.000 đồng / trường hợp 

- Thuế VAT 

- Giá vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – 

Tuy Hòa – Sài Gòn 

- Bữa tối tự túc ngày thứ hai trong 

tour. 

- Ghế dù tại bãi tắm. 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. 

 

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC QUÝ KHÁCH! 


