
 

 

 
 

 

 
 
  

Tour Phú Yên 1 ngày 
Khởi hành hằng ngày 

Điểm nổi bật: 

 

Bãi Môn – Một bãi biển còn khá hoang sơ, có hình 
vầng trăng khuyết 

Tham quan Mũi Điện – hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, 
điểm cực đông của tổ quốc 

Vịnh Vũng Rô một trong những vịnh đẹp nổi tiếng 
của khu vực ven biển Miền Trung 

Đi Cano cao tốc đến Hòn Nưa, ngắm những gành đá 
kỳ vỹ, ngắm Hang Yến khi du lịch Phú Yên 

 

 

 

 

 

Điểm tham quan: 

Những điểm mới được 

yêu thích gần đây 

 

Mũi Đại Lãnh, điểm cực 

đông của tổ quốc 

Bãi Môn – hoang sơ, cát 

trắng mịn, nước trong 

veo 

 

Giới thiệu đặc sản Bình 

Định 

Khô bò một nắng 

Khô cá ngừ 

Bánh tráng Hòa Đa 

 

 

 

Chương trình khám 

phá Phú Yên đến 

Hòn Nưa, ngắm 

những gành đá kỳ 

vỹ, ngắm Hang Yến, 

tìm hiều về nghề 

nuôi Yến 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KHÁM PHÁ PHÚ YÊN 1 NGÀY  

Thời gian: 1 ngày  

 

Buổi sáng:                                                                       

 
Sáng: 08h00 Xe và Hướng dẫn viên Gonatourđón Quý khách tại điểm hẹn trong 
thành phố Tuy Hòa khởi hành đi tham quan: 
Điểm đến đầu tiên là Bãi Môn – Một bãi biển còn khá hoang sơ, có hình vầng 
trăng khuyết với đường bờ biển dài khoảng 400m, độ dốc thoai thoải, cát trắng 
mịn, và nước trong vắt như pha lê. 
 
Tiếp đến Quý khách tham quan Mũi Điện – hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, điểm 
cực đông của tổ quốc, “Hải Đăng Mũi Điện” là một điểm nhấn khác của vùng 
đất này, tính từ mặt đất cao 26,5m và lên đến 110m theo mực nước biển, nơi 
đây Bạn có thể ngắm vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vỹ từ trên cao. 
 
Xe và HDV đưa Quý khách đến khu di tích Tàu không số Vũng Rô. Vịnh Vũng 
Rô một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu vực ven biển Miền Trung, nằm 
tiếp giáp với Vịnh Vân Phong, nơi cập bến của những chuyến tàu không số với 
huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. 
 

 
 
Buổi trưa:  

 
Đoàn dùng bữa trưa Hải sản trên bè nổi Vịnh Vũng Rô, nghe HDV thuyết minh 
về cách nuôi cá cũng như tận mắt thấy những đàn cá giống tại nơi đây. Nghỉ 
trưa ghế bố + võng trên bè nổi. 

 
Buổi chiều: 



 

 

 
 

 

 
Đoàn lên Cano cao tốc đến Hòn Nưa, ngắm những gành đá kỳ vỹ, ngắm Hang 
Yến, tìm hiều về nghề nuôi Yến, tự do tắm biển và lặn ngắm San Hô… Ngoài ra 
du khách có thể chinh phục Hải Đăng Hòn Nưa hoặc leo gành đá ngắm dấu 
chân bí ẩn của khổng lồ chưa có lời giải… 
 
Về lại đất liền, Xe và hướng dẫn viên đưa Quý khách về điểm đón ban đầu. Kết 
thúc chương trình Tour Hải Đăng Mũi Điện – Vịnh Vũng Rô – Đảo Hòn Nưa 
1 ngày. Chia tay và hẹn gặp lại! 
 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 
• Xe ô tô đời mới theo lịch trình 
• Bữa trưa hải sản theo chương trình 
• Vé tham quan các điểm du lịch trong chương trình 
• Hướng dẫn viên nhiệt tình, có kinh nghiệm về biển đảo Quy Nhơn – Phú Yên. 
• Bảo hiểm du lịch 
• Nước uống + Khăn lạnh trên xe 2 chai/người/ngày 

 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

• Thuế VAT 10% 
• Chi phí ăn uống ngoài chương trình, vui chơi giải trí cá nhân 

 
GIÁ VÉ TRẺ EM: 

• Trẻ em dưới 5 tuổi – miễn phí (2 người lớn chỉ được miễn phí 1 trẻ em dưới 5 
tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%) 

• Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn 
• Trẻ từ 10 tuổi trở lên tính bằng chi phí người lớn 
• Trẻ cao từ 1m4 trở lên tính như người lớn để đảm bảo lượng ăn, vé tham quan 

LƯU Ý: 
• Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ, dép lào hoặc dép để đi biển 
• Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm 
• Bắt buộc phải mặc áo phao 
• Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách để ý quan sát các em nhỏ cùng HDV 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 


