
 

 

Mã Tour : 05-PQ3N3D 

TOUR ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 3N3Đ TẾT TÂN SỬU 

Giá tour Tết: 2,899,000đ/khách 

Tiêu chuẩn Giá tour (vnđ/khách) Phụ thu phòng riêng (vnđ/phòng) 

 Khách sạn tiêu chuẩn   

Phương tiện: Xe ghế ngồi 

Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

Khởi hành:  Mùng 1, Mùng 2, Mùng 3, Mùng 4, Mùng 5, Mùng 6 

ĐÊM KHỞI HÀNH: TP.HCM – HÀ TIÊN .  

o 20h30: Xe và HDV 168 Travel đón Quý khách tại: điểm hẹn: 

20h45: Sau khi đón Quý khách tại điểm hẹn, Đoàn khởi hành đi 

Hà Tiên. 

 

NGÀY 1: HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC Ăn Sáng , Trưa 

Buổi sáng 

06h00: Quý khách đến với Hà Tiên và dùng bữa sáng 

07h30: Xe đưa Quý khách ra bến tàu. 

08h00: Tàu rời bến đưa Quý khách đến với đảo ngọc Phú Quốc. 

09h20: Quý khách đến với bến tàu Phú Quốc, xe đưa Quý khách về 

khách sạn nghỉ ngơi và dung cơm trưa tại nhà hàng. 

Buổi chiều:  

Lựa chọn 1: 

Khám phá Đông Đảo. 

 Làng chài Hàm Ninh: Một ngôi làng cổ của đảo vẫn còn tồn 

tại cho đến ngày nay  

 

Trên đường trở về từ Đông Đảo, du khách  tham quan  

  

 Vườn Tiêu Suối Đá:  

 Dinh Cậu 
 17h00: Xe đưa Quý khách về lại thị trấn Dương Đông 

  

Buổi tối: Nghỉ ngơi trong khách sạn, tự do khám phá Phú Quốc về 

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

Lựa chọn 02:   

 14h30: Đoàn khởi hành tham quan Vinpearland với Safari của Việt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nam, tìm hiểu những động vật quý hiếm cựa tập đoàn Vin Group đưa 

về Việt Nam.Đến đây, quý khách được hưởng khám phá các dịch vụ 

như:Công viên nước: 

   

 Công viên nước là tổ hợp bao gồm bãi tắm và hàng loạt các trò chơi 

nước thú vị cho mọi lứa tuổi. Giữa không gian bao la của nước, bạn 

sẽ thỏa sức vui đùa với những trò chơi, những trải nghiệm và niềm 

vui bất tận… 

 Sân khấu nhạc nước 

 Chương trình biểu diễn nhạc nước là sự kết hợp của sắc màu ánh 

sáng, chuyển động của nước, âm nhạc lôi cuốn và hiệu ứng kỳ ảo. Tất 

cả mang đến bạn những trải nghiệm say đắm khó quên. 

 Suất 1: 19h00 

 Suất 2: 20h00 

  NGÀY 2:  KHÁM PHÁ NAM ĐẢO – HON THƠM      Ăn Sáng , Trưa , Chiều 

Buổi sáng : 

 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. 

 Khởi hành tham quan Quần Đảo An Thới - Nam Đảo. 

 Trên đường đi cảng An Thới- Nam Đảo, du khách được tham 

quan các điểm đến không thể bỏ qua của Nam Đảo bao gồm: 

 Cơ Sở Sản Xuất Rượu Sim 

 Khu Nuôi Cấy Ngọc Trai Nhật Bản 
 Di Tích Lịch Sử Nhà Lao Cây Dừa: Tìm hiểu tội ác 

chiến tranh của đế quốc Mỹ tại "địa ngục trần gian" Phú 

Quốc. 

 Nhà Thùng Sản Xuất Nước Mắm Truyền Thống 

 Chùa Hộ Quốc 
 Bãi Sao: Đắm mình cùng làn nước trong mát của biển 

xanh cát trắng của bãi biển đẹp nhất Phú Quốc và là điểm 

đến không thể thiếu trong mọi hành trình khám phá Đảo 

Ngọc. 

 

 Ăn trưa tại nhà hàng Bãi Sao, Thực đơn 5 món 

Buổi chiều: 

 Xe đưa Quý khách đến thị trấn An Thới 

 Câu Cá:  

  Lặn Ngắm San Hô 

Hoặc Đến với Hòn Thơm quý khách sẽ được khám phá, chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của đảo bằng Cáp treo vượt biển dài nhất 

thế giới thuộc tập đoàn Sun Group, quý khách thỏa sức tận hưởng 

những bức ảnh đẹp trong veo, hòa mình cùng với thiên nhiên trên 

những Nhà Phao Nổi cực kì thú vị (không bao gồm vé cáp tre Hòn 

Thơm) 

 

Buổi tối: Nghỉ ngơi trong khách sạn hay tự do dạo phố, trải 

nghiệm nét văn hóa ẩm thực độc đáo của miền biển tại chợ đêm 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển 

 Xe du lịch đời mới khứ hồi TPHCM - HÀ TIÊN 

 Vé tàu ( phà )  Hà Tiên - Phú Quốc (Khứ hồi). 

 Xe ôtô máy lạnh đưa rước khách tham quan theo chương trình tại Phú Quốc  

 Tàu câu cá, tắm biển 

Lưu trú 

 Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao  , 4 – 6 khách/phòng 
 Phụ thu phòng 02 khách: 200.000Đ/khách/2 đêm 

 Phụ thu phòng 03 khách: 100.000Đ/khách/2 đêm 

 Phụ thu phòng đơn: 550.000 /phòng/2 đêm 

 Nâng cấp KS 3*: 500,000đ/khách 

Ăn uống  Ăn uống theo chương trình: 03 bữa sáng + 4 bữa chính 

Vé tham quan  Vé vào cổng: 
 Phí tham quan theo chương trình 

Bảo hiểm  10.000.000 đ/Người/trường hợp 

Hướng dẫnviên  1 HDV giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Nước suối, khăn 

lạnh,nón 

 Nước suối: 1 chai Aquafina 500ml/ngày/khách 

 Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

 Nón du lịch: 1 nón 168TRAVEL/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí cá nhân 

 Các chi phí cá nhân, mua sắm, ăn uống ngoài chương trình và các chi phí không thể 

hiện trong phần bao gồm. 

 Vé tham quan Vinpearl Land & Safari 

 Vé cáp treo Hòn Thơm 

 Phụ thu xe giường nằm: 200,000đ/khách ( nếu yêu cầu ) 

Điểm tham quan  Chi phí tham quan cá nhân ngoài chương trình 

Thuế VAT 10%  Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn liên hệ 168 Travel 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

1.Trẻ em từ 1 - 4 tuổi: miêñ phí – cha mẹ lo toàn bộ chi phí cho bé nếu có phát sinh 

2.Trẻ em từ 5 - 9 tuổi: 75% giá người lớn– bao gồm tất cả các chi phí & ghế ngồi riêng trên xe, ngủ chung 

giường với bố me.̣ 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. 

NGÀY 3: CHIA TAY PHÚ QUỐC Ăn Sáng , Trưa 

 07h30:Đoàn dùng điểm tâm sáng, tự do nghỉ ngơi 

 08h30: Đoàn tham quan Suối Tranh: Leo núi, tắm suối và tận 

hưởng làn nước trong mát của con suối bắt nguồn từ dãy 

núi Hàm Ninh (vào mùa mưa). 

 10h00: Về lại khách sạn, trả phòng, sau đó khởi hành đi ăn trưa. 

 12h00: Xuất phát ra bến tàu Phú Quốc. 

 12h30: Tàu rời bến đưa Quý khách về với Hà Tiên. 

 13h45: Tàu đến Hà Tiên, xe đón Quý khách về lại thành phố 

HCM 

 21h00: Xe tiếp tục đưa Quý Khách về lại điểm xuất ban đầu, 

168 TRAVEL hẹn gặp lại Quý khách. 

 



 

 

4.Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour - như người lớn. 
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