
 

CTY TNHH DU LỊCH XD DV BĐS GIA PHÁT ĐỒNG KHỞI                  

           ĐỒNG KHỞI TRAVEL 

 49 Nguyễn Trọng Tuyển, P15, Q.Phú Nhuận, HCM  

ĐỒNG KHỞI TRAVEL – HCM           : 0933.92.94.99 

ĐỒNG KHỞI TRAVEL – ĐÀ NẴNG  : 0915.78.05.99 

ĐỒNG KHỞI TRAVEL – HÀ NỘI      : 0967.92.94.99                            www.dongkhoitraveldeal.com 

ĐỒNG KHỞI TRAVEL – CẦN THƠ  : 0964.92.94.99                                www.dongkhoitravel.com  

HÀNH TRÌNH ĐẲNG CẤP 5 SAO  

  
FLC QUY NHƠN tọa lạc tại bãi biển thiên đường - nơi có thể ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam, 

FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort đem đến một kì nghỉ trọn vẹn cho du khách. 

Với mong muốn tạo ra cuộc hành trình theo cách riêng của bạn, FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort 

đã nâng tầm phong cách nghỉ dưỡng trở nên độc đáo hơn khi hướng đến các tiện nghi hiện đại như hệ thống 

nhà hàng và quầy bar sang trọng, trung tâm hội nghị quốc tế, Nurture Spa lấy cảm hứng từ tinh chất của biển 

và tinh hoa của đất trời Quy Nhơn, dịch vụ Spa dưới nước Watsu, bể bơi nước mặn hàng đầu Việt Nam,  sân 

Golf nằm trong Top 3 sân Golf  Links đẹp nhất Đông Nam Á cùng nhiều hoạt động giải trí, thư giãn giữa cảnh 

sắc thiên nhiên trong trẻo, tươi mới và đón nhận tình cảm nồng hậu của người dân địa phương.. 

 

 Thời gian:  3 NGÀY 4 ĐÊM  

                  ĐI VỀ BẰNG TÀU  

18h30: Du khách tập trung tại cổng Nhà Ga xe lửa Sài Gòn, HDV  ĐỒNG KHỞI TRAVEL đón du  khách  khởi hành 

đi QUY NHƠN Trên chuyến Tàu SE26. Nghỉ đêm trên tàu. 

06h00: Đến TP. QUY NHƠN  Hướng Dẫn Viên ĐỒNG KHỞI TRAVEL đón du khách và đưa đi dùng điểm tâm sáng.  

08h00: Du khách khởi hành đi tham quan và khám phá cảnh đẹp của vùng đất QUY NHƠN đầy nắng và gió:. 
HDV đưa đoàn đi tham quan KDL Ghềnh Ráng Tiên Sa - dốc Mộng Cầm, đồi Thi Nhân, viếng mộ Hàn Mặc 

Tử, Bãi tắm Hoàng Hậu, bãi tắm Tiên Sa. Qúy khách đuợc nghe thuyết minh về cuộc đời sự nghiệp tài hoa của 

thi sỹ Hàn Mặc Tử - Một cuộc đời ngắn ngủi như đã kịp lóe sáng trên nền trời thơ ca Việt Nam và sống mãi 

trong lòng công chúng yêu thơ Hàn. Thuởng thức tài nghệ bút lửa Dũ Kha và cùng chia sẻ niềm đam mê thơ 

Hàn. Về khách sạn nghỉ ngơi, tự do vui chơi tắm biển. 

11h00: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng cao cấp  

13h00: Quý khách làm thủ tục nhận phòng tạI FLC resort Quy Nhơn 5 sao. Tự do thư giản và tắm biển 

tại resort đẳng cấp bậc nhất Việt Nam. 

18h00: Xe đưa đoàn đi ăn tối và tham quan thành phố biển về đêm. 

  

08h00: Xe và HDV ĐỒNG KHỞI TRAVEL đón du khách tại khách sạn, khởi hành đi  tham quan Khu 

di tích lịch sử bảo tàng Quang Trung. Khu vườn cũ của gia đình anh em Tây Sơn vẫn còn lại hai di 

ĐÊM 1  HỒ CHÍ MINH – QUY NHƠN  

Ngày 1 QUY NHƠN – FLC RESORT ĐẲNG CẤP 5 ***** Ăn sáng, trưa, chiều 

NGÀY 2  KHU DU LỊCH HẦM HÔ – BẢO TÀNG QUANG TRUNG 

– TÂY SƠN BÌNH DỊNH  – THƯ GIẢN  FLC 5 SAO  

Ăn sáng, trưa, chiều 



 
tích cực kỳ quý giá là cây me cổ thụ và giếng nước xưa, tương truyền có từ thời Hồ Phi Phúc. Cây 

me cổ thụ nằm bên trái điện Tây Sơn cành lá xum xuê che mát cả một góc vườn, có chu vi gốc cây 

tới 3,5m. Bên phải điện Tây Sơn là giếng nước, đường kính 0,9m, trước đây xây bằng đá ong. Tiếp 

tục tham quan  khu du lịch Hầm Hô. Khu du lịch sinh thái Hầm Hô tọa lạc tại xã Tây Phú, huyện 

Tây Sơn, cách thành phố Qui Nhơn 50km về phía Tây Bắc, cách Bảo Tàng Quang Trung 5km. Là 

một điểm tham quan lý tưởng không thể bỏ qua của du khách khi đến với quê hương Bình Định, 

miền đất địa linh nhân kiệt. Giữa ngút ngàn của rừng xanh dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ.  

10h30 : Quý khách đến với Hầm Hô một Danh Thắng thiên nhiên tuyệt mỹ, một điều kỳ diệu của tạo hóa 

với khúc sông Trời Lấp, với Hòn Chuông, Hòn Bóng, với Đá Thành, Bàn Cờ Tiên, Dấu Chân 

Khổng Lồ và một hệ sinh thái rừng đa dạng.Đến với Khu du lịch Hầm Hô, du khách như được trở 

về với thiên nhiên hùng vĩ, được đắm mình trong thế giới Bồng lai tiên cảnh và như được trút bỏ 

mọi lo toan của cuộc sống hiện đại. Quý khách được đi xuồng chèo trên song kut. 

12h00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng của khu du lịch Hầm Hô. 

14h00: Du khách khởi hành về khách sạn nghỉ ngơi. 

18h00: Đoàn đến nhà hàng dùng bữa tiệc cao cấp riverside chào đón đoàn và tham dự đêm Gala Dinner 

hoành tráng. HDV tổ chức các trò chơi tập thể nhằm rèn luyện tinh thần đoàn kết, khả năng làm 

việc theo đội nhóm, gắn kết nhân sự của công ty như: Chiếc lá tính yêu Dance with me, King’s 

Fashion, Vũ Trường Tình Nhân, Tam sao thất bản, cặp đôi hoàn hảo… với những phần quà dễ 

thương dành cho những. 

 

07h30: Du khách dùng điểm tâm sáng và thư giản tại resort đẳng cấp 5 sao. 

09h00: Quý khách  khởi hành đi tham quan Eo Gió – Điểm check in tuyệt đẹp tại Quy Nhơn.   
12h30: Quý khách làm thủ tục trả phòng  Xe và HDV đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà riverside Quy Nhơn. 

14h00: Tham quan Tháp Đôi – Một trong bảy cụm tháp đẹp nhất tại Bình Định. Du khách tìm hiểu về đế chế Chămpa 

cũng như biệt tài xây tháp điêu luyện của họ lúc bấy giờ 

16h30: Xe đưa đoàn ăn chiều và đến ga Quy Nhơn, HDV giúp du khách làm thủ tục lên tàu, khởi hành về lại Tp. HCM. 

Kết thúc chuyến tham quan, ĐỒNG KHỞI TRAVEL chia tay và xin hẹn ngày gặp lại. 

 

 

LƯU Ý: Điểm tham quan có thể sắp xếp lại cho phù hợp theo yêu cầu thực tế mà vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung của 

chương trình.  

BẢNG GIÁ DÀNH CHO 1 KHÁCH 

KHÁCH SẠN 

GIÁ VÉ 

GIÁ TOUR 
GIÁ VÉ TÀU NGỒI MẾM  

(Khứ hồi) 

   FLC RESORT   5 sao 4.250.000 VNĐ 
950.000 (Ngồi mềm) 

1.400.000(Nằm mềm) 
KỶ NIỆM 15  

ĐỒNG KHỞI TRAVEL 
3.700.000 VNĐ 

GIÁ VÉ BAO GỒM: 

o Xe đời mới có máy lạnh đưa đón khách đi theo chương trình trong tour, 

o  Khách sạn:  5* FLC RESORT QUY NHƠN  (phòng 2, 3 khách). 

(Hoặc các khách sạn tương đương) 

o Ăn uống 3 bữa trong ngày, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.  

o Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

o Vé vào cửa các thắng cảnh. Quà tặng, xổ số vui có thưởng. 

o Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 2 chai/ ngày). 

o Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 60.000.000 vnđ/trường 

hợp. 

NGÀY 3 FLC  RESORT 5 SAO – EO GIÓ – THÁP ĐÔI Ăn sáng, trưa 



 
o Bao gồm VAT 10% 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM: 

o Các khoản tip cho HDV và Tài Xế 

o Ăn uống ngoài chương trình, các chi phí tắm biển, vui chơi giải trí cá nhân. 

GIÁ VÉ TRẺ EM: 

o Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé.+ 100% VÉ TÀU  

o Trẻ em từ 05 đến 11 tuổi mua ½ vé.+ 50% VÉ TÀU 

o Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé, nhưng 02 người lớn chỉ kèm 01 trẻ 

em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. 

(Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình). 

Quý khách vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân bản chính: 

- Khách ngoại quốc, Việt Kiều mang hộ chiếu, visa. 

- Khách Việt Nam mang theo chứng minh nhân dân. 

- Trẻ em mang theo bản sao giấy khai sinh. 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

NGUYỄN THANH LIÊM – MR.TONY - SALE & TOUR GUIDE 

PHONE: 0915023499 – 0933.92.94.99 


