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PHÚ QUỐC  

TẶNG VÉ CÁP TREO HÒN THƠM 

SUNSET SANATO 
 

 KHÁM PHÁ VINPEARLAND – SAFARI PHÚ QUỐC 

 THƢỞNG THỨC RƢỢU SIM 

 THƢỞNG THỨC BỮA ĂN SANG TRỌNG TẠI SUNSET SANATO 

 

 

 

 PHƢƠNG TIỆN: ĐI VỀ BẰNG XE GIUONG 

NẰM 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH: TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN: 2 SAO 

 

 

 

Được ví như thiên đường miền nhiệt đới với nhiều bãi 

biển hoang sơ đẹp mê hồn. Phú Quốc sẽ níu chân bạn bằng chính vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết, hoang 

sơ, sẽ mở ra cho bạn một biển trời duyên hải đầy kỳ thú và đem bạn đến cuộc sống làng chài muôn màu 

tươi vui, nơi mà nụ cười bình dị của những người dân biển luôn lấp lánh đón chào.  

NGÀY 1: TP. HCM - HÀ TIÊN-PHÚ QUỐC-VINPEARLAND-SAFARI VIỆT NAM (Ăn Sáng, Trƣa, 

Tối) 

20h00: Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn, khởi hành đi Hà Tiên. 

06h30: Đến Hà Tiên, đoàn dùng điểm tâm sáng, nghỉ ngơi 

07h30: Đoàn ra bến Tàu, đáp chuyến tàu cao tốc đi Phú Quốc.  

11h00: Xe đƣa đoàn đi dùng cơm trƣa tại Nhà hàng. 

12h30: Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.  

 

 

Buổi chiều: Quý khách chọn 1 trong 2 chƣơng trình: 

 

Lựa chọn 1 

14h30 Đoàn khởi hành tham quan Làng chài cổ Hàm Ninh – nơi nổi tiếng với nghề đánh bắt ghẹ, hải sản. 

Bạn có thể mua hải sản tại đây với giá rẻ nhất đảo và tƣơi ngon. 
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15h30 Đoàn tham quan chùa Sƣ Muôn, một trong những ngôi chùa cổ và nổi tiếng tại Phú Quốc với 

những bóng cây KơNia hơn 300 năm tuổi.  

17h00 Tham quan Nhà thùng sản xuất nƣớc mắm nổi tiếng Phú Quốc - loại nƣớc mắm với hàm lƣợng 

dinh dƣỡng cao, đƣợc chế biến từ loại cá cơm Than và Sọc Tiêu. Sau đó đi tham quan Cơ sở chế 

biến rƣợu Sim - quà tặng xứ đảo dành cho bạn bè cùng gia đình. 

Lựa chọn 2 

14h30 Đoàn khởi hành tham quan Vinpearland với Safari của Việt Nam, tìm hiểu những động vật quý 

hiếm cựa tập đoàn VinGroup đƣa về Việt Nam. Đến đây, quý khách đƣợc hƣởng khám phá các dịch vụ nhƣ: 

Công viên nƣớc   

Công viên nƣớc là tổ hợp bao gồm bãi tắm và hàng loạt các trò chơi nƣớc thú vị cho mọi lứa tuổi. 

Giữa không gian bao la của nƣớc, bạn sẽ thỏa sức vui đùa với những trò chơi, những trải nghiệm và 

niềm vui bất tận… 

Sân Khấu Nhạc Nƣớc 

Chƣơng trình biểu diễn nhạc nƣớc là sự kết hợp của sắc màu ánh sáng, chuyển động của nƣớc, âm 

nhạc lôi cuốn và hiệu ứng kỳ ảo. Tất cả mang đến bạn những trải nghiệm say đắm khó quên. 

Suất 1: 19h00 – 19h25 

Suất 2: 20h00 – 20h25 

Thủy Cung 

Khám phá thế giới sinh vật biển kỳ thú của đại dƣơng bao la ngay tại Thủy Cung Vinpearl. Tại đây 

bạn sẽ bất ngờ và choáng ngợp bởi sự đa dạng của muôn vàn sinh vật biển độc đáo chỉ cách bạn qua 

một lớp kính. 

Phố Mua Sắm 

Mua sắm thỏa sức với hàng loạt các cửa hàng cung cấp đồ trang sức, các sản phẩm thời trang nhƣ đồ 

tắm, trang phục truyền thống, khăn quàng cổ duyên dáng, phụ kiện cao cấp hoặc quà lƣu niệm tinh 

tế. Với chất lƣợng tốt nhất và giá cả hợp lý, đây sẽ là những món quá ý nghĩa cho bạn và ngƣời thân 

sau chuyến đi. 

Tham quan:  Vinpear Safari - Đây là vƣờn thú bán hoang dã đầu tiên và duy nhất tại VN xây dựng 

theo mô hình Safari thế giới (chi phí tự túc Vinpearland: 500.000đ/khách, Safari: 600.000đ/khách, 

combo: 850.000đ/khách). 

18h00 Quý khách dùng buổi tối tại Nhà hàng 

Nghỉ đêm tại Phú Quốc. 

 

 

NGÀY 2: ĐIỂM MỚI “SUNSET SANATO”- Sunworld Hòn Thơm Nature Park Phú 

Quốc - ĐẢO HÒN THƠM (Ăn Sáng, Tối) 
 

Buổi sáng:  
Quý khách dùng điểm tâm tại Nhà hàng. 

Sau đó, xe đƣa đoàn đến với Sunworld Hòn Thơm, cáp treo dài nhất thế giới 7.889,9m 
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Từ cáp treo, du khách có thể thu vào tầm mắt 360 độ vẻ đẹp tựa thiên đƣờng của biển, đảo, rừng xanh và 

những bãi tắm trong cụm đảo An Thới, Nam Phú Quốc.  

Bƣớc xuống cáp treo, du khách sẽ đƣợc thỏa sức tận hƣởng vẻ đẹp của Hòn Thơm với bãi tắm cát trắng mịn, 

nƣớc trong veo màu ngọc bích bên rừng già hoang sơ và những bãi đá đƣợc tự nhiên sắp xếp ngoạn mục. 

Nhiều dịch vụ và trò chơi trên biển mới đƣợc đƣa vào khai thác tại Sun World Hon Thom Nature Park trong 

giai đoạn đầu nhƣ: kéo dù, phao chuối, lặn ngắm san hô, đi bộ dƣới đáy biển, kayak… hứa hẹn đem đến một 

kỳ nghỉ khó quên. 

 

Buổi trƣa:  

Quý khách dùng bữa trƣa tự túc tại Hòn Thơm 

14h00: Trở về đất liền. Sau đó quý khách ghé tham quan: 

 Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc: Nơi một thời đƣợc mệnh danh là địa ngục trần gian trong hai cuộc 

kháng chiến chống Pháp - Mỹ. 

 Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc: nằm tựa lƣng vào núi, hƣớng mặt ra biển. Đƣờng lên Chùa tuyệt 

đẹp với một bên là rừng núi xanh tƣơi, một bên là đại dƣơng mênh mông.  

16h00: Đoàn đến với SUNSET SANATO để thu về nhũng bức ảnh “triệu like” 

Bởi đến Sanato quý khách sẽ đƣợc trãi nghiệm: 

 Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên 1 bãi biển lung linh- huyền ảo và đầy lãng mạn 

 Chứng kiến thấy những “chú voi, chú cá đi bộ trên biển” hay những chú sứa bay bồng bềnh trên bãi 

biển. 

 Ngồi trên “vọng lâu”để ngắm biển . 

 Thƣ giản với cốc rƣợu hay ly coktai với hƣơng vị bùng nổ từ các bartender chuyên nghiệp bên quầy 

bar đầy thú vị. 

 Check in bên nhũng cây tre trúc với lối kiến trúc kì lạ và độc đáo của những mô hình cực chất do 

chính kiến trúc sƣ nổi tiếng Nikita Marshunok thiết kế. 

 Là bãi biển nuông chiều “hội cuồng ăn” nhất, ngoài nhà hàng A la Carte , Sunset Sanato có sẵn 3 

"tiểu đảo đồ ăn" tại bãi biển, đó là: Đảo hải sản, Đảo ăn no và Đảo ăn nhanh với vô vàn món ngon 

vật lạ đƣợc chế biến tại chỗ. 

 Thêm 1 điểm cộng cho sanato là những gánh hàng rong lƣu động vừa ngon, vừa hợp vệ sinh. 

 

Và có lẽ những khối kiến trúc kì lạ và đầy sáng tạo ấy đã giúp cho Sunset Sanato Beach Club trở thành điểm 

check-in siêu độc mà ai đến Phú Quốc cũng phải "đỏm dáng" làm vài kiểu. 

 

Đoàn dùng buổi tối tại Sanato.  

 

19h00: Đoàn về khách sạn nghỉ ngơi 

 

NGÀY 3: PHÚ QUỐC - TP. HCM (Ăn Sáng, Trƣa) 

07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng. Xe đƣa đoàn rời khách sạn ra bến tàu về Hà Tiên. 

10h00: Đến Hà Tiên, xe đƣa đoàn khởi hành về Tp. HCM. 

19h00: Đến Tp. HCM kết thúc chƣơng trình, chia tay và hẹn gặp lại quý khách.  



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DU LỊCH HẢI ĐĂNG                                                                                                           CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH 2019 

 

 

GHI CHÚ 
 Giá trên không áp dụng cho ngày lễ, tết 

 Trình tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng số lƣợng chƣơng trình vẫn không thay đổi. 

 Du khách có mặt tại điểm đón trƣớc 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trƣớc vui lòng chịu phí nhƣ „hủy vé ngay ngày khởi hành‟ 

 Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không 

mang valy lớn.  

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng ngƣời thân, khi đi phải mang theo giấy 

khai sinh hoặc hộ chiếu.  

 Du khách tự quản lý tiền bạc tƣ trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh. 

 Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai 

hải quan và visa khi đi tour. 

 Chƣơng trình tour đƣợc coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Hải Đăng. Những thắc mắc, khiếu 

nại sẽ dựa vào những quy định trong chƣơng trình và phiếu thu để giải quyết. 

HAIDANGTRAVEL - THẮP SÁNG NIỀM TIN 
LIÊN HỆ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẢI ĐĂNG – HAIDANGTRAVEL 
367 Tân Sơn, Phƣờng 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


