
CÂU CÁ TRÊN BIỂN – VINPAERL LAND PHÚ QUỐC – CÁP TREO HÒN THƠM

- SUỐI TRANH – RƯỢU SIM – DINH CẬU NHÀ TÙ PHÚ QUỐC 

CHÙA HỘ QUỐC – VƯỜN TIÊU – SUNSET SANATO

 Thời gian: 03 ngày 03 đêm

  Phương tiện: Xe oto – tàu khứ hồi

 Tham quan – dã ngoại – tắm biển – thưởng thức hải sản …

Tối: HDV DL Biển Đảo đón Qúy khách tại BX Miền Tây. Đoàn khởi hành đi Hà Tiên, nghỉ

đêm trên xe.

Sáng: Đến Hà Tiên, đoàn vệ sinh cá nhân. Sau đó tập trung tại cảng tàu Hà Tiên, làm

thủ tục lên tàu khởi hành qua Phú Quốc.

Tàu cập cảng, xe đón đoàn đi dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng và bắt đầu hành

trình tham quan Phú Quốc:

 Cơ sở ủ rượu sim – một loại rượu đặc sản tại địa phương, thưởng thức rượu sim

rừng miễn phí.

 Vườn tiêu với những nọc tiêu thẳng tắp xanh mơn mỡn, nổi tiếng chắc hạt và

thơm ngon.

 Tham quan Cơ sở nước mắm Phú Quốc với cách ủ truyền thống có lịch sử hơn

100 năm phát triển tại Phú Quốc.

 Cơ sở nuôi cấy ngọc trai  tìm hiểu về quy trình nuôi trai lấy ngọc và tự tay mổ

ốc trai.

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Chiều: Lựa chọn 01 trong 02 chương trình tham quan sau:

 Chương trình 01: 

Xe và HDV đưa đoàn đi tham quan Suối Tranh - dòng suối đẹp bắt nguồn từ dãy núi

Hàm Ninh.

KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

Đêm 01: TP. HCM - HÀ TIÊN                                                    

Ngày 01: HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC - CITY - VINPEARL - SUỐI TRANH - SUNSET 
SANATO                                                                                                                   
(Ăn sáng, trưa)                         



Tiếp tục đến với Sunset Sanato Beach Club – Với những cảnh trí sắp xếp đẹp mắt

và khung cảnh hoàng hôn đẹp vời vợi. Sunset Sanato Beach Club Phú Quốc còn có

cổng trời đầu người độc đáo. Đảm bảo cung cấp cho quý khách hàng trăm phong

cảnh hữu tình để “sống ảo trên từng thước chảo” (chi phí vé cổng tự túc)

 Chương trình 02: 

Quý  khách  tự  do  tham gia  chương  trình  riêng,  khởi  hành  đi  Thế Giới  Giải  Trí

Vinpearl Land Phú Quốc nơi được ví như một "Disneyland Hồng Kông" với hàng

trăm trò chơi trong nhà và ngoài trời dành cho mọi lứa tuổi:

 Trò chơi trong khu vui chơi trong nhà: xe điện đụng; đua xe, bắn súng, nhảy

theo nhạc….

 Trò chơi cảm giác mạnh: tàu lượn siêu tốc, đu quay dây văng, cối xay gió, đĩa

bay…

 Thủy cung Vinpearl: khám phá thế giới bí ẩn của đại dương và hòa mình vào

thế giới của những sinh vật tự nhiên độc đáo như cá mập, chim cánh cụt Gentoo

lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. 

 Chương trình nàng tiên cá. Hãy khám phá bí ẩn của thế giới nước dưới lòng đại

dương và tận hưởng những khoảnh khắc thú vị cùng những “Nàng tiên cá” của

thế giới cổ tích.

 Rạp chiếu phim 5D

 Biểu diễn nhạc nước. Sự kết hợp hoàn mỹ của sắc màu ánh sáng, chuyển động

của nước, âm nhạc lôi cuốn và những hiệu ứng kỳ ảo sẽ mang đến cho du khách

những giây phút thật sự khó quên.

Tối: Xe đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi, đoàn tự túc dùng cơm tối. Tự do khám phá Phú

Quốc về đêm.

Sáng: Khởi đầu ngày mới, Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. 

Tiếp tục hành trình đoàn tham quan Chùa Hộ Quốc - Nằm thu mình giữa núi rừng

hùng vĩ,  Quý khách đến với chùa Hộ Quốc sẽ cảm nhận được vẻ thanh tịnh, tĩnh

mịch và đẹp như tranh vẽ.

Sau đó đoàn đến Cảng Dương Đông hoặc Bãi Sao (tùy theo mùa). Bắt đầu hành

trình ra khơi câu cá như một cư dân bản địa. Quý khách sẽ trải nghiệm cảm giác

làm ngư dân khi tự tay câu được những chú cá tươi, chế biến và thưởng thức ngay

tại chỗ. Tàu được trang bị đầy đủ áo phao, kính lặn, ống thở, chân vịt,… để quý

khách có thể tắm biển và chiêm ngưỡng hệ động, thực vật phong phú rực rỡ sắc

màu dưới đáy biển Phú Quốc.

Trưa:    Quý khách thưởng thức cơm trưa trên tàu câu.

Chiều: Tiếp tục hành trình, đoàn tham quan Nhà tù Phú Quốc – nơi ghi dấu tội ác của chế

độ thực dân, đế quốc, nhưng cũng là di tích thể hiện tinh thần đấu tranh kiên cường,

Ngày 02:       CÂU CÁ DÃ NGOẠI TRÊN BIỂN - CHÙA HỘ QUỐC - NHÀ TÙ - HÒN 
THƠM                                                                                                    (Ăn sáng, 
trưa, tối)                         



bất khuất, của các chiến sĩ Cách mạng bị tù đày trong những năm đấu tranh chống

thực dân, đế quốc.

Tự do khám phá Hòn Thơm bằng cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Tại đây Quý

khách có thể trải nghiệm :

 Dạo quanh đảo Hòn Thơm trên những bãi  cát trắng mịn trải  dài,  cùng với

những tán dừa xanh soi bóng xuống mặt nước. Khung cảnh tuyệt dịu này làm ta

cứ ngẩn ngơ đến hòn đảo xinh đẹp Maldives
 Câu cá, câu mực tươi, bắt nhum ngay trên biển
 Lặn ngắm các rạng san hô
 Tham gia các hoạt động mạo hiểm trên biển như dù lượn, moto nước, …

Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng, tự do khám phá Chợ Đêm Dinh Cậu hoặc có thể

tham gia chương trình câu mực đêm (chi phí tự túc).

Sản phẩm Quý khách câu được sẽ được chế biến ngay trên tàu bởi những đầu bếp

chuyên nghiệp. Thưởng thức  cháo mực – đặc sản nổi  tiếng của người dân Phú

Quốc.

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Xe đưa đoàn đi tham quan :

 Dinh Cậu & Dinh bà Thủy Long Thánh Mẫu nét văn hóa tính ngưỡng chỗ dựa

tinh thần của ngư dân trên đảo trước khi ra khơi.

 Tham quan mua sắm tại Chợ Dương Đông.

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Làm thủ tục trả phòng khách sạn, xe và HDV đưa

Quý khách ra cảng Bãi Vòng khởi hành về lại Hà Tiên.

Tối: Tiếp tục lộ trình về lại TP.HCM. Về đến TP.HCM, điểm đón ban đầu. Kết thúc chương

trình tham quan, HDV chia tay đoàn tạm biệt và  hẹn gặp lại Quý khách lần sau!

Giá gốc: 5.360.000 vnđ/khách - Giảm giá: 50%

Giá bán: 2.680.000 vnđ/khách - 

Lịch khởi hành: 

Tháng 06: Tối 04/06, 11/06, 18/06, 25/06

Tháng 07: Tối 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07

Tháng 08: Tối 06/08, 13/08, 20/08

Tháng 09: Tối 10/09, 17/09, 24/09

Tháng 10: Tối 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 29/10

Tháng 11: Tối 05/11, 12/11, 19/11, 26/11

Tháng 12: Tối 03/12, 10/12, 17/12, 24/12, 31/12 – Phụ thu: 490.000đ/khách

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ

BAO GỒM:

 Vận chuyển: 

o Xe giường nằm đưa đón : TP.HCM - HÀ TIÊN - TPHCM

Ngày 03:  TẠM BIỆT ĐẢO NGỌC - TP.HCM                                                 (Ăn 
sáng, trưa)                                                                                                



o Tàu cao tốc superdong khứ hồi: HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN

o Xe ghế ngồi máy lạnh, đầy đủ tiện nghi đưa đón tại Phú Quốc

 Lưu trú: 

o Khách sạn 2* : Đầy đủ tiện nghi: 02 - 03 khách/phòng, nằm trong trung tâm.

 Ăn uống: theo chương trình.

o 03 buổi điểm tâm sáng tại nhà hàng.

o 04 buổi ăn chính tại nhà hàng. 

 Vé vào cổng các điểm tham quan có trong chương trình.

 Tàu câu cá, phao cứu hộ, dụng cụ câu cá,…

 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp tận tình phục vụ cho đoàn suốt hành trình.

 Nón du lịch, khăn lạnh, nước suối (01 khăn, 01 chai/ngày).

 Bảo hiểm với tiêu chuẩn số cho trường hợp tối đa là 20 triệu đồng/1khách/1vụ.

KHÔNG BAO GỒM:

 Bữa ăn tối ngày 01

 Vé vào cổng Vipearl Land Phú Quốc 

 Vé vào cổng Sunset Sanato Beach Club 

 Vé cáp treo Hòn Thơm 

 Ăn uống ngoài chương trình, các chi phí cá nhân khác.

 Tàu câu mực vào ban đêm.

 Típ bác tài và HDV.

GIÁ VÉ TRẺ EM:

 Trẻ em 11 tuổi trở lên mua 01 vé như người lớn.

 Trẻ em 05 ->10 tuổi phải đóng 60% giá vé (Tiêu chuẩn: suất ăn + ghế ngồi + dịch vụ,

ngủ chung với ba mẹ, không có chế độ giường riêng).

 Trẻ em dưới 04 tuổi, miễn phí gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ kèm theo

01 trẻ em, nếu từ 02 trẻ em trở lên phải đóng 60% giá vé.

LƯU Ý: 

 Khi đi, Quý khách nhớ đem theo giấy tờ tùy thân, hành lý gọn nhẹ.

 Chương trình có thể thay đổi thứ tự các điểm tham quan cho phù hợp với tình hình

thực tế nhưng vẫn đảm bảo đủ các điểm tham quan.

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 10 phút. Nếu đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc

hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí 100%.

 Qúy khách tự quản lý tiền bạc, tư trang trong quá trình tham quan du lịch.

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

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và DL Biển Đảo. 

Những thắc mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu 

thu để giải quyết.

ĐIỀU KIỆN MUA VÀ HỦY TOUR:



 Sau khi đăng ký, thanh toán ít nhất 50% tiền cọc, phần còn lại thanh toán trước ngày 

đi hoặc trên xe cho HDV.

 Dời ngày khởi hành trước 15 ngày không mất phí, chỉ được dời 1 lần.

 Ngay sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour.

 Mất phí 20% : từ 12 – 14 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Mất phí 30% : từ 09 – 11 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Mất phí 50% : từ 06 – 08 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Mất phí 70% : từ 03 – 05 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Từ 02 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ 

nhật)

 Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất 50% giá tour. 

Sau 15 ngày so với ngày khởi hành mất 100% giá tour. (Không tính ngày chủ nhật)

 Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy,

xe lửa, máy bay hoãn/hủy chuyến, Biển Đảo Travel sẽ không chịu trách nhiệm bồi

thường thêm bất kỳ chi phí nào khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa

được sử dụng của tour đó.

ISLAND SEA TRAVEL - ENJOY YOUR TRIPS ENJOY YOUR LIFE

...***...

CÔNG TY TNHH TM DL BIỂN ĐẢO 

Văn Phòng Hồ Chí Minh:

Add: Tầng 5, Toà nhà GIC, 161 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh


	

