
 

Phương tiên di chuyển: máy bay, xe oto máy lạnh

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

 Tặng chương trình câu cá  - lặn ngắm san hô trên biển trải nghiệm khung cảnh sinh hoạt của ngư 

dân biển đảo.

 Tắm biển Bãi Sao một trong những bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc.

 Tham quan Làng Chài Hàm Ninh du khách sẽ được thưởng thức những món hải sản tươi sống với giá

rẻ.  

 Trải nghiệm hoạt động Seawalker – đi bộ dưới đáy biển cùng với công viên bảo tồn san hô lần đầu

tiên ra mắt tại Phú Quốc. (chi phí tự túc – giá tham khảo 950.000/lượt)

 Tham quan nhà tù Phú Quốc - nơi giam cầm hàng ngàn chiến sĩ cách mạng Cộng sản, và tiến hành các

cuộc tra tấn dã man nhất trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

 HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, am hiểu kiến thức tuyến điểm phục vụ đoàn theo tour.

NGÀY 01: SÀI GÒN - PHÚ QUỐC – ĐÔNG ĐẢO                                                               (Ăn Trưa,

tối)

Sáng: HDV Saigon Beach Travel đón quý khách ở sân

bay TSN làm thủ tục đáp chuyến bay đi Phú Quốc, đến

nơi Xe ô tô và Hướng dẫn viên đón Quý khách tại Phú

MALDIVES PHÚ QUỐCTHỜI GIAN: 3 NGÀY 2 
ĐÊM



Quốc. Xe và HDV đưa đoàn thăm quan Dinh Cậu, Thủy Long Thánh Mẫu: Biểu tượng tính ngưỡng

của người dân hải đảo.

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng với món đặc sản

địa  phương  Gỏi  Cá  Trích,  sau  đó  về  khách  sạn  nhận

phòng nghỉ ngơi.

Chiều: Xe  đưa  đoàn  tham  Thăm Nhà thùng lâu đời

nước mắm cá cơm truyền thống.  Vườn Tiêu Suối Đá,

Suối tranh (nước nhiều từ tháng 6 – tháng 11 trong năm).

Cơ sở hải sản khô, Cơ sở sản xuất rượu vang sim (loại

vang riêng của đảo),  Làng Chài Hàm Ninh: Làng chài

cổ xưa của người dân trên đảo, nơi nổi tiếng với nhiều hải sản ngon và giá rẻ. 

Tối: Đoàn cơm tối, thưởng thức hải sản tươi ngon. Sau đó Du khách tự do khám phá Phú Quốc về đêm.

Nghỉ đêm tại Phú Quốc.

NGÀY 02: KHÁM PHÁ NAM ĐẢO PHÚ QUỐC                                              ( Ăn Sáng,trưa, Tối)

Sáng: Quý khách dậy sớm ngắm cảnh bình minh, đi dạo và dùng điểm tâm sáng sau đó khởi hành đi

tham quan Nam Đảo: 

 Khu nuôi cấy Ngọc Trai - một trong những nét

đặc trưng mà du khách không thể bỏ qua khi đến

với Phú Quốc. Quý khách được tìm hiểu về quy

trình nuôi cấy ngọc trai, được tận mắt chứng kiến

quá trình mỗ trai lấy ngọc và có cơ hội sỡ hữu

những sản phẩm ngọc trai chính hiệu mang đến sự

may mắn và thịnh vượng. 

 Khu di tích lịch sử Nhà Tù Phú Quốc: Được

mệnh danh là địa ngục trần gian, nơi đã từng trải qua hai thời kỳ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Xe đưa đoàn đến cảng biển  bắt đầu cuộc trải nghiệm hành trình 

 Câu cá lặn ngắm san hô trên tàu. Đoàn được cung cấp thiết bị câu cá (dây câu, mồi) và được

trang bị áo phao, kính lặn, ống thở khi tham gia lặn biển ngắm san hô. 

Trưa: Qúy khách được trải nghiệm bữa ăn trên tàu.



Chiều:Quý khách trở lại cảng biển và tiếp tục hành trình

 Tắm biển tại Bãi Sao: một trong những bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc với làn nước xanh

biếc, bở cát trắng mịn nổi tiếng tại Phú Quốc. Đến Bãi Sao, quý khách tự do nghỉ ngơi, vui

chơi và tắm biển ( phí tắm nước ngọt + võng nằm: chi phí tự túc)

 Thăm quan và viếng Chùa Hộ Quốc (Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc) – đây cũng là một địa điểm

tham quan tâm linh mới của Phú Quốc.

Tối: Đoàn dùng bữa tối. Tự do tham quan chợ đêm Dinh Cậu trải nghiệm văn hóa ẩm thực Phú Quốc,

du khách có thể đặt tour Câu mực đêm (chi phí tự túc) để tận hưởng trọn vẹn hơn vẻ đẹp Phú Quốc về

đêm.  Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 03: PHÚ QUỐC – SÀI GÒN (Ăn Sáng)

Sáng: Quý khách ăn sáng, tự do nghỉ ngơi tại khách sạn, Quý khách trả phòng Xe và HDV đưa Quý

khách ra sân bay đáp chuyến bay về lại TP.HCM. Chào tạm biệt và chia tay Quý khách. Kết thúc

chương trình Phú Quốc 3 ngày 2 đêm và hẹn gặp lại du khách trong chuyến hành trình tiếp theo !

Ghi chú: Lịch trình thăm quan có thể thay đổi linh hoạt theo thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các

điểm theo chương trình.

DỊCH VỤ BAO GỒM:

 Xe ô tô chỗ du lịch hiện đại, điều hòa, đời mới đưa đón theo chương trình

 Vé máy bay khứ hồi Saigon- Phú Quốc

 Khách sạn: phòng tiện nghi điều hoà, tivi, nóng lạnh khép kín 02 người/phòng. Trường hợp lẻ

nam hoặc nữ ngủ ghép 03 người/ phòng.

 Ăn sáng: 02 bữa sáng tại khách sạn (áp dụng với dịch vụ bao gồm phòng).

 Bữa chính: 03 bữa cho chương trình 3N2D tại nhà hàng + 1 bữa ăn trên tàu

 Vé thắng cảnh vào cổng các điểm du lịch theo chương trình 

 HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, am hiểu kiến thức tuyến điểm phục vụ đoàn theo tour.

 Bảo hiểm du lịch mức cao nhất 20.000.000 đồng/người/vụ (Hai mươi triệu đồng).

 Nước uống, khăn lạnh phục vụ đoàn: 01 chai nước + 01 khăn lạnh/ngày.

 Thuốc, Y tế phục vụ theo tour.

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM:

 Thuế VAT. 



 Chi phí ngủ phòng đơn và các chi phí cá nhân ngoài chương trình. 

 Vé máy bay/vé tàu cao tốc.

 Chi phí ăn ngoài chương trình.

 Vé thăm quan Vinperland 500.000đ/ người lớn, 400.000 vnđ/trẻ em.

 Safari: 650.000đ/ người lớn, 550.000 vnđ/trẻ em.

 Combo vé Vinpearlland + Safari : 900.000/ người lớn, 800.000 vnđ/trẻ em.

LƯU Ý:

 Dưới 05 tuổi: miễn phí giá tour. Bố Mẹ tự lo ăn, nghỉ, vé thăm quan – vé máy bay

 Từ  05 đến dưới 11 tuổi: tính 75% giá trọn gói: 01 xuất ăn, vé tham quan, bảo hiểm du lịch, 01

chỗ ngồi trên xe, ngủ với cha mẹ. 

 Trẻ em thứ 2 tính như giá người lớn, tức 100% giá vé.

 Từ 11 tuổi trở lên: Vui lòng thanh toán như giá của người lớn.

ĐIỀU KIỆN HỦY – PHẠT:

 Trường hợp hủy tour thì bên hủy sẽ chịu những mức phạt hủy như sau: 

 Từ 10 ngày – 07 ngày so với thời gian khởi hành: 30% giá trị tour.

 Từ 06 ngày – trước 02 ngày so với thời gian khởi hành: 50% giá trị tour.

 Từ 02 ngày – 24 giờ so với thời gian khởi hành: 100% giá trị tour.


