
 

 

 
 

 

 
 
  

Tour Quy Nhơn – Phú Yên 3 ngày 2 đêm 

 

Điểm nổi bật: 

 

• Ghềnh Ráng Tiên Sa nơi có khung cảnh tuyệt đẹp, 

lãng mạn 

• Chùa Thiên Hưng một trong những ngôi chùa đặc 

biệt và nổi tiếng nhất tại Bình Định 

• Nhà thờ Mằng Lăng, một trong những nhà thờ cổ 

nhất Việt Nam với lối kiến trúc Gothic giao thoa kiến 

trúc truyền thống 

• Gành Đá Đĩa – mệnh danh tổ ong khổng lồ trên biển 

• Bãi Xép – Ghềnh Ông “phim trường Tôi thấy hoa 

vàng trên cỏ xanh”  

• Chùa Thanh Lương – Ngôi chùa làm bằng san hô và 

gáo dừa độc đáo nhất Việt Nam  

 

 

 

 

 

Điểm tham quan:   

Những điểm mới được 

yêu thích gần đây 

 

Ghềnh Ráng Tiên Sa 

Gành Đá Đĩa 

Đầm Ô Loan 

Bãi Xép 

 

Giới thiệu đặc sản Phú 

Yên 

Sò huyết Ô Loan 

Ngao hai còi 

Hải sản đầm Ô Loan 

 

Chương trình khám 

phá Phú Yên với vẻ  

đẹp hoang sơ hùng 

vỹ qua các địa điểm 

gành Đá Đĩa, bãi 

Xép - Ghềnh Ông 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

Tour Quy Nhơn – Phú Yên 1 ngày: Về mảnh đất “Hoa vàng cỏ xanh” 
Thời gian: 1 ngày  

 

Ngày 1: ĐÓN SÂN BAY - KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ QUY NHƠN (Ăn sáng + 

trưa + tối) 

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên Gonatour đón Quý khách tại Sân bay Phù Cát 
khởi hành về Quy Nhơn. 
Tham quan Chùa Thiên Hưng: Một trong những ngôi chùa đặc biệt và nổi tiếng 
nhất tại Bình Định với lối kiến trúc độc đáo và phong cảnh tuyệt vời. Điều đặc 
biệt không chỉ là về vẻ đẹp kiến trúc tinh tế mà nơi đây hiện đang lưu giữ Ngọc 
Xá Lợi của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. 
09h00: Đến Tháp Đôi, một trong 07 cụm tháp Chăm của Bình Định. Cụm tháp 
với 02 ngọn tháp cổ có lối kiến trúc Angkor, được xây dựng từ thế kỷ thứ XII 
nằm trên bình diện phẳng ngay trong lòng thành phố Quy Nhơn. 
10h00: Hướng dẫn viên đưa khách đến Khu du lịch Ghềnh Ráng Tiên Sa, đi 
lên dốc Mộng Cầm, đồi Thi Nhân, cúi đầu thành kính viếng mộ Hàn Mặc Tử, ghé 
thăm Bãi tắm Hoàng Hậu, nơi có những hòn đá hình quả trứng xếp chồng lên 
nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, lãng mạn. Cùng thưởng thức tay nghề 
đặc sắc của bút lửa Dzũ Kha, nghe kể về cuộc đời và sự nghiệp tài hoa của thi 
sỹ Hàn Mặc Tử, nhà thơ tuy có cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho nên 
thơ ca Việt Nam một dấu ấn không thể phai mờ. 
Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng trong thành phố với các món ăn vô cùng 
đặc sắc, tươi ngon. 
Sau đó xe chở Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 
Chiều: Quý khách tự do tắm biển, khám phá thành phố Quy Nhơn yên bình. 
Tối: Xe và Hướng dẫn viên chở Quý khách ăn tối. Quý khách khám phá Quy 
Nhơn về đêm đặc biệt là uống cafe Surf Bar, tận hưởng gió biển mát rượi trên 
bãi biển Quy Nhơn 

 
 



 

 

 
 

 

 
Ngày 2: PHÚ YÊN - VÙNG ĐẤT HOA VÀNG CỎ XANH (Ăn sáng + trưa + tối) 

07h30: Xe và HDV Gonatourđón khách tại khách sạn khởi hành đi Phú Yên 
tham quan: 
Đoàn khởi hành đến Nhà thờ Mằng Lăng, một trong những nhà thờ cổ nhất 
Việt Nam với lối kiến trúc Gothic giao thoa kiến trúc truyền thống. Nhà thờ Mằng 
Lăng là địa chỉ để quý khách tìm hiểu về cuốn sách Phép giảng Tám Ngày – 
Cuốn sách bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.  
Quý khách tiếp tục di chuyển đến Gành Đá Dĩa, biểu tượng của du lịch Phú 
Yên. Nơi đây được mệnh danh là tổ ong bằng đá khổng lồ trên biển. Những khối 
đá hình lục lăng xếp liền kề nhau tạo thành một tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên. 
Sóng xô vào đá cùng bầu trời xanh ngát tô điểm cho phong cảnh nơi đây thêm 
hữu tình. 
Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng trên Đầm Ô Loan, sau đó nghỉ ngơi tự 
do trên những chiếc võng mát rượi tại nhà hàng. 
Menu: 

1. Sò huyết Ô Loan xóc tỏi 
2. Xìa hấp xả thơm ngon 
3. Tôm hấp nước dừa 
4. Hàu nướng phô mai 
5. Lẫu Sứa 
6. Cơm chiên hải sản 
7. Ghẹ hấp sả (mỗi khách 01 con) 
8. Cá chẽm hấp 
9. Ốc móng tay xào rau muống 
10. Tráng miệng: Sữa chua cho ngày hè nóng nực 
11. Free: Trà đá, khăn lạnh 

(Thực đơn có thể thay đổi tùy tình hình thời tiết và yêu cầu Quý khách nhưng 
vẫn đảm bảo chất lượng tương đương – Ngoài ra Quý khách có thể chọn thêm 
những Hải sản tươi sống được nuôi tại các bè trên Đầm Ô Loan với giá cả rất 
phải chăng) 
Chiều: Đoàn khởi hành đến Bãi Xép – Ghềnh Ông – phim trường Tôi thấy Hoa 
vàng trên cỏ xanh. Đồi cỏ xanh nằm bên bờ biển vừa thơ mộng vừa lãng du, 
đưa du khách đắm chìm trong khúc ca của biển dịu êm. 
Tiếp tục đến với Chùa Thanh Lương – Ngôi chùa làm bằng san hô và gáo dừa 
độc đáo nhất Việt Nam. Ngoài ra, Quý khách còn chiêm ngưỡng Hồ Quan Âm 
vô cực cùng tượng phật Quân Âm bằng gỗ linh thiêng tại ngôi chùa này. 
Sau khi tham quan chùa Thanh Lương, xe di chuyển về Cầu gỗ Ông Cọp: được 
mệnh danh là “Cầu gỗ dài nhất Việt Nam” với chiều dài gần 700m. Cầu được 
làm chủ yếu từ gỗ và tre, duy chỉ có các đinh tán được làm bằng sắt. Bề mặt 
cầu chỉ rộng khoảng 1,5 – 1,8m và các thanh gỗ được xếp xen kẽ. Mặt và trụ 
cầu được làm hoàn toàn từ gỗ ván. 



 

 

 
 

 

Tối: Xe và Hướng dẫn viên cùng Quý khách ăn tối nhà hàng trong thành phố 
Quy Nhơn xinh đẹp. 

 
Ngày 3: QUY NHƠN – KỲ CO – EO – GIÓ – TIỄN SÂN BAY (Ăn sáng + trưa) 

07h30: Quý khách ăn sáng và trả phòng khách sạn, Xe và HDV Gonatourđón 
khách tại khách sạn khởi hành đi Nhơn Lý. 
Vượt Cầu Thị Nại – Cây cầu vượt biển với chiều dài 2,5 km. Tại đây Quý Khách 
có thể dừng chân chụp ảnh, chiêm ngưỡng nước biển xanh ngắt xung quanh, 
được thấy những khung cảnh bình dị như cảnh người dân chài thả lưới bắt cá. 
Được nghe Hướng dẫn viên kể về những trận thủy chiến bi tráng giữa Champa 
và Đại Việt, giữa Tây Sơn và nhà Nguyễn (Nguyễn Ánh) suốt hơn 5 thế kỷ. 
08h20: Quý khách lên cano siêu tốc của Chúng tôi để đến Bãi tắm Kỳ Co – Một 
bãi tắm còn hoang sơ, trong sạch. Hiện tại, Kỳ Co đã được trang bị và đầu tư 
thêm cơ sở hạ tầng như: chòi lá cho du khách nghỉ mát, nhà vệ sinh tân tiến, 
phòng thay đồ, hay các cây cầu làm điểm chụp hình lý tưởng… Biển Kỳ Co vô 
cùng trong xanh, sóng nhẹ và cát vàng mịn chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách 
thích tắm biển. 
Ngoài ra muốn khám phá thêm vẻ đẹp Kỳ Co, Quý Khách hãy yêu cầu các bạn 
HDV của Chúng tôi hướng dẫn đến thác nước, hồ nước ngọt đặc biệt là Cây 
cầu Tình Yêu (Cầu Yến) miễn phí để mang cho mình những tấm hình sống ảo 
tuyệt đẹp. 
Quý khách còn có thể tham gia các trò chơi bãi biển tính phí tại Kỳ Co như Dù 
bay, moto nước, đi bộ dưới biển v.v…  
Sau đó, Cano tiếp tục Quý khách đến Bãi San Hô (Bãi Dứa) lặn ngắm những 
rặng san hô tự nhiên và hàng trăm loài cá đầy màu sắc. 
Nếu thời tiết tốt và tình trạng phao đủ đáp ứng, Quý Khách sẽ được tham gia 
các trò chơi như: Phao thiên nga, Phao thú nhún miễn phí tại Bãi lặn ngắm san 
hô. 
Lưu ý: Tại bãi san hô Quý Khách có thể tham gia một số hoạt động như: 
– Phao chuối (thu phí) 
– Thuyền thúng đáy kính (thu phí) 
– Moto nước siêu tốc (thu phí) 



 

 

 
 

 

11h45: Trở về đất liền, Quý khách tắm nước ngọt thay đồ tại phòng tắm chất 
lượng, sạch sẽ tại Nhà hàng, Sau đó dùng bữa trưa với các món hải sản tươi 
sống do người dân làng chài vừa mới đánh bắt được để chế biến cho quý khách 
thưởng thức. 
 

 
Menu hải sản (Bạn có thể lựa chọn 1 trong các thực đơn dưới): 
THỰC ĐƠN 1: 

1. Xìa hấp 
2. Ốc biển hấp (hoặc trộn) 
3. Tôm nướng (hoặc sốt me) 
4. Mực tươi hấp chấm mấm gừng 
5. Hàu nướng mỡ hành 
6. Soup rong biển 
7. Sò điệp nướng mỡ hành 
8. Bánh Xèo hải sản 
9. Lẫu Hải sản (Hoặc lẫu sứa nước lèo) 
10. Tráng miệng: Trái cây, trà đá 

THỰC ĐƠN 2: 
1. Xìa hấp 
2. Ốc biển hấp (hoặc trộn) 
3. Tôm nướng (hoặc sốt me) 
4. Sò điệp nướng mỡ hành 
5. Hàu nướng mỡ hành 
6. Soup rong biển 
7. Cá gáy um hoặc nướng cuốn bánh tráng 
8. Bánh Xèo hải sản 
9. Cháo Hải sản 
10. Tráng miệng: Trái cây, trà đá 

THỰC ĐƠN 3 (THỰC ĐƠN CƠM): 
1. Cơm + cá kho 
2. Mực xào thập cẩm 
3. Trứng rán 



 

 

 
 

 

4. Sò điệp nướng mỡ hành 
5. Tôm kho thịt 
6. Canh cá nấu chua (Hoặc canh ghẹ nấu rau muống) 
7. Vú nàng nướng 
8. Ốc trộn chua ngọt hoặc hấp xả 
9. Rau muống xào tỏi 
10. Tráng miệng: Trái cây, trà đá 

(Có thể thay đổi thực đơn tùy theo tình hình thời tiết và yêu cầu của Quý khách) 
Sau bữa trưa, quý khách nghỉ ngơi thư giản tại nhà hàng cho thoải mái 
14h00: Tiếp tục hành trình tham quan đến Eo Gió – nơi có khung cảnh hoang 
sơ, hùng vĩ được tạo bởi những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển đầy 
đá và nước, hình thành nên một eo biển hút gió tuyệt đẹp. 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. 
15h10: Hướng dẫn viên đưa khách đến tham quan Tịnh xá Ngọc Hoà nằm bên 
cạnh Eo Gió. Tại đây, quý khách có thể chiêm ngưỡng pho tượng đôi Phật Bà 
Quan Âm cao nhất Việt Nam, tận hưởng những khung cảnh bình yên nơi cửa 
Phật. 
Đúng giờ tiễn Quý khách ra Sân bay Phù Cát. Kết thúc Tour du lịch Quy Nhơn 
3 ngày 2 đêm, Chia tay và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. 
 
 
 
 
GIÁ TOUR BAO GỒM: 

• Xe ô tô đời mới theo lịch trình 
• Khách sạn (2 người/phòng) 
• Cano siêu tốc phục vụ theo chương trình 
• 5 Bữa trưa tiêu chuẩn trong chương trình trong đó có 1 bữa Hải sản tại Kỳ Co 
• Vé tham quan các điểm du lịch trong chương trình 
• Dụng cụ lặn ngắm san hô: Áo phao, Kính lặn 
• Vé + lều vào Bãi Kỳ Co 
• Dịch vụ tắm tráng nước ngọt 
• 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% và 5% phí dịch vụ 
• 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 kem chống nắng, áo khoác 
• Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm 
• Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách để ý quan sát các em nhỏ cùng HDV 

 
  



 

 

 
 

 

 
 
 


