
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT:  

  

TP HỒ CHÍ MINH – PHÚ QUỐC 3N2Đ + VÉ MÁY BAY 

Thời gian : 3 ngày 2 đêm 

Phương tiện: Vé máy bay khứ hồi + ô tô theo lịch trình 

 

 

NGÀY 1: TP HỒ CHÍ MINH – PHÚ QUỐC (ăn tối) 

Qúy khách tự túc ra sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đáp chuyến bay đi Phú Quốc. Đến 

sân bay, xe đón quys khách đưa về resort nghỉ ngơi. 

Chiều: tự do tắm biển, chèo Kayak, khám phá Phú Quốc 

17h00: HDV đón khách tại khách sạn, đến cảng, lên tàu chạy đến ngư trường câu mực. 

Trong khi thuyền đang chạy, quý khách sẽ được ngắm mặt trời lặn. Khi đến khu vực câu 

mực, đèn sẽ được bật sáng, quý khách nhận dụng cụ câu mực. Hdv sẽ hướng dẫn cho quý 

khách cách câu mực và sau đấy là màn trổ tài của các bạn để bắt được những con mực to 

nhất. Quý khách sẽ được thưởng bữa tối trên tàu miễn phí (4 món ăn). 

21h00: Tàu sẽ đưa quý khách vào bờ, xe đưa quý khách về khách sạn, kết thúc tour. 

 

Thực đơn ăn trên tàu: 

Mực hấp hành gừng 

Mì xào mực (hoặc thịt) 

Cháo mực 

Trái cây tráng miệng 

Nghỉ đêm tại Resort. 

  

NGÀY 2: KHÁM PHÁ NAM ĐẢO PHÚ QUỐC (CÂU CÁ, LẶN NGẮM SAN HÔ) (ĂN 

SÁNG + TRƯA) 

Sáng: Qúy khách dậy sớm tắm biển, ngắm bình minh. Ăn sáng tại resort. 

8h30: Xe và HDV đón quý khách tại khách sạn và khởi hành tham quan: 

- Cơ sở nuôi cấy ngọc trai 

- Đến bến cảng An Thới lên tàu và du ngoạn, ngắm nhìn quần đảo với 12 đảo nhỏ. 

- Tham quan bè cá và câu cá trên biển (cá câu được sẽ chế biến và tự thưởng thức). 

- Dừng tại 2 điểm có san hô đẹp lặn ngắm san hô với dụng cụ : kiếng lặn, ống thở và chân 



bơi. San hô, cá với đầy đủ màu sắc tại Mũi Kỳ Lân, Hòn Gỏi, Bãi Đá Trào. 

Dùng cơm trưa trên tàu (5 món ăn) sau đó nghỉ ngơi và tắm biển. 

15h00: Thuyền sẽ đưa khách vào bờ để tham quan thêm: 

- Nhà Lao Cây Dừa – Nhà Tù Phú Quốc 

- Nhà thùng nước mắm Phú Quốc 

Xe đưa đoàn đến Bãi Sao – Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc. Quý khách có thể tắm biển, nghỉ 

ngơi và chụp hình lưu niệm. 

17h00: Xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi 

 

Menu ăn trưa: 

Canh chua cá 

Rau muống xào tỏi 

Trứng chiên 

Cá thu chiên 

Cơm trắng 

Trái cây tráng miệng 

 

Tối: tự do ăn tối, khám phá Phú Quốc về đêm. Nghỉ đêm tại Resort. 

 

NGÀY 3: PHÚ QUỐC – HCM (ăn sáng) 

Sáng: Qúy khách dậy sớm ngắm bình minh trên biển, tự do tắm biển. Ăn sáng tại RESORT. 

Nghỉ ngơi hoặc đi chợ mua đồ kỷ niệm, đặc sản về làm quà cho người thân. 

Đến giờ, xe đón Qúy khách ra sân bay, làm thủ tục đáp chuyến bay về TP Hồ Chí Minh. 

  

Lưu ý: Nếu Qúy khách có nhu cầu đi Vinpearl land/ Safari vui lòng thong báo trước để 

chúng tôi sắp xếp lịch trình và đặt vé máy bay phù hợp. 

 


