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     CHƢƠNG TRÌNH TOUR PHÚ QUỐC 

     Giảm giá mạnh => còn 3.595.000vnđ 
 “Tour Cực Hấp Dẫn” Đẳng cấp Resort 3 sao + 3N2Đ Phú Quốc – Ăn Buffet + Ăn trưa trên Du Thuyền - Câu cá, 

   Lặn ngắm San Hô – Tham quan Vinpear Land – Gồm Vé Máy Bay Khứ Hồi Khởi Hành Từ TP.HCM cho 

1 khách. 

 Chương trình khám phá trải nghiệm mới: Phú quốc – 3 Ngày 2 đêm 

 Thưởng thức đặc sản – ngoạn mục đảo ngọc hoang sơ đẹp nhất Việt Nam Thưởng Thức – 

những đặc sản biển đảo nổi tiếng 

 Thử thách – làm ngư dân trong vòng một ngày 

 Ra khởi – câu cá trên du thuyền – lặn ngắm san hô dưới đại dương. 
 
 

Thời gian Chƣơng trình hoạt động 

NGÀY 01               SÀI GÒN – ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC                             (Ăn trưa, tối) 

 

 
BUỔI 

SÁNG 

 05h00:  Hướng dẫn viên Du Lịch Điện Lực Việt Nam – EVNTOUR đón Đoàn tại 

sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Phú Quốc lúc 06h50 

 07h30: Đến Phú Quốc xe đưa quý khách tham quan Làng Chài Hàm Ninh, quý 

khách tự mua và thưởng thức các món ăn đặc sản của biển đảo: Ghẹ, ốc nhảy sau đó 

tiếp tục tham quan Vườn tiêu Suối Đá, và đến vườn Sim và nhắm một ly Rượu Sim 

rừng Phú Quốc được xem là đặc sản của Phú Quốc 
 11h00: Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Dùng cơm trưa 

 
BUỔI 

CHIỀU 

 Xe Vinpearland đưa đón đoàn đến Vinpearland Phú Quốc Đây là một khu vui 

chơi rộng lớn Được vi như DisneyLand Hongkong với rất nhiều trò chơi Công viên 

nước, Thủy cung, Khu vui chơi ngoài trời, Khu vui chơi trong nhà, Rạp chiếu phim, 

Lâu đài cổ tích Sân khấu nhạc nƣớc : rất hoành tráng với sức chứa lên đến 3.000 

chổ ngồi được xem là khu nhạc nước hoành tráng và đẹp nhất Việt Nam Sau khi kết 

thúc chương trình - Về 

NGÀY 02   KHÁM PHÁ NAM ĐẢO -  CÂU CÁ  LẶN NGẮM SAN HÔ  (Ăn sáng, trưa) 

 

 

BUỔI 

SÁNG 

 07h00: Dùng điểm tâm sáng buffet tai khách sạn 

 08h00: Khởi hành viếng Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc một ngồi chùa nổi tiếng 

ở vị trí rất đẹp lưng tụa núi, mặt hướng ra biển mênh mông vị trí này được coi là rất đặt 
biệt không nơi nào có được. 

 09h00: Đến cảng An Thới, cùng các bãi biển đẹp và hoang sơ là cơ hội để quý khách 

khám phá và tắm biển tại bãi sao mạnh danh là tóp 10 bãi biễn đẹp nhất hành tinh do 

tạp chí traveller bình chọn. Quý khách lên Du Thuyền để ra khơi thực hiện chuyến 

câu cá trên biển, sẽ được ngư dân hướng dẫn cách thả mồi câu cá, hoặc có thể lặn 

ngắm các rạn San Hô quyến rủ dưới lòng đại dƣơng cùng các bãi biển đẹp và hoang 

sơ là cơ hội để quý khách khám phá và tắm biển 
 

 11h00: Dùng cơm trưa trên tàu với các món ăn truyền thống của xứ đảo. 



 

Hotline: 0908 4444 50 – 0918 0909 50 – 0964 016611 – 028.6271 5555 
  

 BUỔI    

CHIỀU 

 13h30: khởi hành tham quan Di Tích Lịch Sử Nhà Tù Phú Quốc nơi mạnh danh là 

địa ngục trần gian. Đoàn đến vơi khu Tượng Đài Nắm Đấm dâng hương làm lễ  

tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ là được biết đến là khu mộ tập thể lớn nhất từ trước 

đến nay 

 14h45: Đến tham quan khu nuôi cấy Ngọc Trai do người Nhật thành lập 

 17h00: Về khách sạn nghỉ ngơi tắm biển, tự do dùng cơm chiều nghỉ ngơi. 

NGÀY 3               CHIA TAY ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC            (Ăn sáng) 

BUỔI 

SÁNG 

 07h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn 

 Tự do tắm biễn tại resort sau đó xe đưa đoàn tham quan mua sắm chợ Dương Đông 
phú Quốc và Tham quan Dinh cậu một biểu tương xứ Đảo 

 09h30: Về resort nghỉ nghơi tự do tắm biễn tự túc dùng cơm trưa. 

 
BUỔI 

CHIỀU 

 13h00: Khởi hành đến khu du lịch Suối Tranh, đến đây quý khách  có thể ngắm  cảnh 

tắm suối, chụp hình. Nghỉ ngơi tại võng bên bờ suối thư giản 

 20h00: Khởi hành ra sân bay làm thủ tục về lại TP.Hồ Chí Minh chuyến bay lúc 

21h00p về đến TP.Hồ Chí Minh xe đón đoàn về lại điểm đón ban đầu kết thúc tour 

EVNTour xin chào tạm biệt và hẹn găp lại quý khách trên nhửng nẻo đường quê 

hương và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý khách hàng. 

                         GIÁ TRÊN BAO GỒM 

  Xe ôtô máy lạnh đưa rước sân bay Phú Quốc và tham quan theo chương trình. 

  Resort 3 Sao: Mango Resort, Hiệp Thạnh Resort hoặc các khách sạn tiêu chuẩn tương đương:  

(2 người/phòng (Nếu lẻ 1 người thì ở 3 người/phòng) 

  Du thuyền tham quan trên biển 

  Ăn  uống: 02  bữa Buffet sáng tại khách sạn + 02 bữa ăn chính với thực đơn 150,000đ/khách + 01 

bữa ăn du ngoạn trên Tàu 200,000đ/khách . 

  Hướng dẫn viên nhiệt tình chu đáo 

  Nước khoáng 01 chai/người/ngày tham quan  

  Phí tham quan  

  Bảo hiểm: mức bồi thường tối đa 20.000.000 VNĐ/khách 

                   GIÁ TOUR NÊU TRÊN KHÔNG BAO GỒM 

  Các chi phí cá nhân    

 Vé đi VinPealLand    

 Chi phí câu mực 

  Thuế VAT 

  Ăn uống ngoài chương trình. 

  Các ngày lễ, tết và cận lễ, tết: Phụ thu 1.500.000vnđ/khách. 

  Phụ thu hè tháng 5,6,7/2019 : 450.000đ/khách 

  Phụ thu phòng đơn: 700,000đ/phòng. 

                 CHÍNH SÁCH DÀNH CHO TRẺ EM: 

 Trẻ em từ 05 -> dưới 11 tuổi: 85% giá vé. Tiêu chuẩn: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép 

chung phòng với gia đình 

 Trẻ em từ dưới 05 tuổi : 65% giá vé, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 

85% giá vé. 

 Trẻ  em dưới 2 tuổi : 500.000vnđ vé máy bay 

          LỊCH KHỞI HÀNH: KHỞI HÀNH THỨ 7 HÀNG TUẦN (TỪ THÁNG 3 – THÁNG 12 NĂM 2019) 
 


