
 

 

PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC 
“CÂU CÁ - NGẮM SAN HÔ” 

 Thời gian: 3 ngày 2 đêm 

 Đón tiễn: Bao vé Máy bay  

 Khởi hành: Hàng ngày 

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH:  
 Vé máy bay khứ hồi TpHCM ÷ Phú Quốc 

 Xe chất lượng cao tham quan đưa đón tại Phú Quốc 

 Lưu trú 2 đêm khách sạn trung tâm, sạch sẽ tiện nghi 

 Trải nghiệm Cáp Treo Vượt biển dài nhất Thế Giới 

 Chương trình Câu Cá Lặn Ngắm San Hô ngoài biển khơi 

 Tắm biển Bãi Sao – bãi biển đẹp nhất Phú Quốc 

 

 

 

NGÀY 01: ĐẾN VỚI ĐẢO NGỌC – KHÁM PHÁ DƯƠNG ĐÔNG   (ĂN: 

TRƯA - TỐI)                   

SÁNG:  

 Qúy khách thủ tục Checkin tại sân bay. Đoàn đáp chuyến bay sáng đi Phú Quốc. 

 Lái xe và Hướng dẫn viên (HDV) chào đón đoàn tại Sân Bay Phú Quốc, đưa đoàn về 

trung tâm Thị trấn Dương Đông – thị trấn sầm uất nhất Phú Quốc.  

 

TRƯA: 

 Đoàn dùng bữa trưa tại Nhà Hàng với những món đặc sản biển đảo địa phương. Sau bữa 

trưa, xe và HDV đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi (Giờ nhận phòng theo quy 

định là sau 14h00 – chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách nếu có phòng sớm). 

 

CHIỀU: 

 Xe đón và đưa Qúy khách đi tham quan (Tùy theo tình hình thực tế, HDV sẽ sắp xếp lịch 

trình thăm quan hợp lý và thuận lợi nhất):  

 Viếng thăm Chùa Sư Muôn, một trong những ngôi chùa lâu đời và linh thiêng trên đảo, 

có bóng cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi.  

 Qúy khách tham quan đặc sản Hồ Tiêu Phú Quốc: Đảo ngọc Phú Quốc được mệnh danh 

là "vương quốc hồ tiêu" bởi đây là vựa tiêu lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long. Tiêu 

được ví như "ngọc đen" của nơi này, mang lại giá trị kinh tế cao.  

 Thăm Cơ sở chế biến Rượu Sim - Rượu  được làm từ những quả sim rừng ngâm ủ lên 

men ra loại Mật Sim, Sirô Sim, Rượu Sim thơm ngon. Đây là món quà mà đến Phú 

Quốc không thể thiếu cho người thân (Theo quy định từ 01/05/2016 – Quý khách được 

xách tay các loại chất lỏng đóng chai có nhãn mác theo quy chuẩn của NSX). 

 Tham quan làng chài Hàm Ninh: Tìm hiểu cuộc sống ngư dân làng chài, thưởng thức 
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hải sản tươi sống nếu có nhu cầu (tự túc). 

 

TỐI: 

 Lái xe và HDV đưa Qúy khách tới nhà hàng dùng bữa tối, sau đó tự do tham quan Chợ 

đêm Phú Quốc, hoặc đăng ký chương trình câu mực đêm (Chi phí tự túc). 

 

NGÀY 02: CÂU CÁ – TẮM BIỂN NGẮM SAN HÔ | (Ăn: sáng - trưa - tối)                   
SÁNG:  

 Quý khách thưởng thức điểm tâm sáng tại khách sạn. Xe đón đoàn đi tham quan:  

 Nông trại nuôi cấy Ngọc Trai Biển Phú Quốc: tại đây Quý khách được tìm hiểu cách 

nuôi trai, mổ trai lấy ngọc, và mua sắm các sản phẩm đẹp từ ngọc trai chính phẩm được 

thiết kế với nhiều mẫu mã tinh tế, sang trọng. 

 Quý khách đến viếng thăm Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc: nơi đây tái hiện các loại 

hình tra tấn tàn bạo, dã man mà đế quốc thực dân đã dùng để tra tấn các chiến sĩ cách 

mạng. Nhưng cũng chính nơi đây, các chiến sĩ đã lập nên cuộc vượt ngục lịch sử, là minh 

chứng hùng hồn cho tinh thần bất khuất của nhân dân ta trong các cuộc đấu tranh chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

 Quý khách đến Cảng An Thới hoặc Bãi Sao làm thủ tục lên tàu, tàu đưa đoàn ra khơi 

ngắm nhìn những hòn đảo đẹp như một Vịnh Hạ Long thu nhỏ, tàu neo đậu cho du khách 

câu cá vui chơi (những chiến lợi phẩm câu được sẽ được nhân viên trên tàu chế biến cho 

du khách tại bữa ăn trưa của đoàn). Tàu neo lại một hòn đảo có nhiều San hô để du khách 

tắm biển, lặn ngắm thế giới lung linh sắc màu của những rặng san hô. 

 

TRƯA: 

 Đoàn dùng bữa trưa trên tàu với những món hải sản tươi ngon được chế biến dân dã 

nhưng đậm hương vị của người dân biển, cùng chiến lợi phẩm mà Quý khách đã câu được 

sau sự trải nghiệm thú vị của mình.  

 Tàu đưa đoàn quay lại bờ tiếp tục theo hành trình: 

 

CHIỀU: CÓ 2 CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN: 

 CHƯƠNG TRÌNH 1 (Phí tự túc): Lái xe và HDV đưa Qúy khách di chuyển đến nhà ga 

An Thới trải nghiệm Cáp Treo Hòn Thơm vượt biển dài nhất Thế Giới.  Cáp Treo 

Hòn Thơm có tổng chiều dài hơn 7.899 m, nối từ thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, 

Hòn Dừa tới Hòn Thơm, đem đến cho du lịch Phú Quốc một sản phẩm mới lạ, quy mô 

và độc đáo. Với chiều dài này, cáp treo Hòn Thơm được Guinness chứng nhận là Cáp treo 

dài nhất thế giới. 

 CHƯƠNG TRÌNH 2: HDV đưa Qúy khách di chuyển đến Khu Du Lịch Bãi Sao, một 

trong những bãi biển đẹp nhất đảo với cát trắng mịn, nước biển trong xanh, được che chắn 

bởi Vịnh Thái Lan nên quanh năm đều không có sóng to, biển yên ắng như mặt hồ. Du 

khách thuê võng nghỉ ngơi, thư giản, tắm biển, hoặc thuê các trò chơi trên biển như: moto 

nước, dù kéo, đĩa bay,… 

 Về trung tâm ghé tham quan mua sắm tại siêu thị Đặc Sản Phú Quốc. 

 

TỐI: 

 Sau đó xe và HDV Đưa Qúy khách dùng quán Đặc sản nổi tiếng tại Phú Quốc Bún 

Quậy Phú Quốc, hoặc dùng bữa tối tại nhà hàng. 

 Qúy khách về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá Phú Quốc về đêm. 

 

NGÀY 03: TẠM BIỆT ĐẢO NGỌC   | (ĂN: SÁNG)                   

SÁNG:  

 Quý khách thưởng thức điểm tâm sáng tại khách sạn, tự do nghỉ ngơi tắm biển hoặc tự do 



 

 

tản bộ tham quan Danh Lam Thắng Cảnh Dinh Cậu – Dinh Bà tham quan Chợ Dương 

Đông mua hải sản tươi sống về làm quà cho người thân và bạn bè. Về khách sạn nghỉ 

ngơi tắm hồ bơi. 

 Đến giờ hẹn, Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. Lái xe và HDV đưa Quý khách 

ra Sân bay và Bến tàu làm thủ tục checkin cho đoàn.  

 Kết thúc chuyến tham quan, tạm biệt Đảo Ngọc Phú Quốc! 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 
 Vé máy bay/ khứ hồi Sài Gòn - Phú Quốc | Lịch khởi hành hàng ngày, quý khách vui 

lòng liên hệ đặt tour trước 15 ngày. 

 Xe du lịch chất lượng tiêu chuẩn từng đoàn đưa đón tham quan theo chương trình  

 02 đêm khách sạn theo từng hạng mức tiêu chuẩn Quý khách lựa chọn: 02 khách/ phòng 

(Lẻ nam lẻ nữ nghỉ phòng ba, khách đi lẻ chịu phí phòng đơn). 

  Miễn phí Tàu câu cá (Ghép Tàu) – dụng cụ câu cá – dụng cụ ngắm san hô – mồi câu – áo 

phao. 

 04 bữa ăn theo chương trình, 2 bữa trưa – 2 bữa tối,  trong đó có bữa trưa ăn trên tàu 

(Tiêu chuẩn ăn chính 130.000đ/suất). 

 02 bữa sáng theo tiêu chuẩn của khách sạn (1 tô + 1 ly; hoặc dùng buffet sáng tại khách 

sạn nếu lưu trú 3-4-5 sao). 

 HDV Tiếng Việt chuyên nghiệp, nhiệt tình, đón tiễn và tham quan suốt tuyến tại Phú 

Quốc. 

 Nước uống  + khăn lạnh trên xe: 01chai/ ngày/ người. 

 Bảo hiểm du lịch mức đền bù tối đa: 20,000,000 VND/ người/vụ. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

- Ăn uống ngoài chương trình, đồ uống (Bia, rượu, nước ngọt…) trong các bữa ăn. 

- Vui chơi giải trí và các chi phí cá nhân, Vé cáp treo Hòn Thơm khứ hồi (Theo quy định 

của Sun Group). 

- Thuế giá trị gia tăng 10% VAT. 

 
GIÁ TOUR CHO TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 02 tuổi: Miễn giá tour (Cha mẹ tự lo cho bé) + 10% vé máy bay. 

 Trẻ em 02 ÷ 04 tuổi: miễn giá tour (Cha mẹ tự lo cho bé) + 100% vé máy bay 

 Trẻ em từ 05 ÷ 10 tuổi: 75% giá tour + 100% vé máy bay (Bao gồm các dịch vụ ăn uống, 

ghế ngồi trên xe nhưng bé ngủ chung với cha mẹ, không có giường riêng). 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% như người lớn. 

 Khách đi tour kèm theo 02 trẻ em dưới 05 tuổi trở lên: quý khách mua thêm 1 vé 75% giá 

tour để có tiêu chuẩn ăn uống, ghế ngồi trên xe, tham quan cho bé. 

LƯU Ý: 

 Để làm thủ tục mua bảo hiểm, Quý khách vui lòng chuyển danh sách đoàn gồm: Họ và tên 

– ngày tháng năm sinh – số CMT. Quý khách mang theo bản chính CMT hoặc hộ chiếu 

trong suốt hành trình đi.  

 Thời gian nhận phòng là sau 14:00 và trả phòng là trước 12:00. Phòng khách sạn có thể xảy ra 

trường hợp phòng 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn không theo yêu cầu của Quý khách, phòng 

không gần nhau hoặc không cùng tầng do sự bố trí của khách sạn. 

 Kinh phí trên áp dụng cho khách hàng quốc tịch Việt Nam. Khách mang hộ chiếu nước 

ngoài, vui lòng kiểm tra lại với mức phụ thu theo từng chương trình cụ thể. 

 Các phần dịch vụ không sử dụng đến mà không báo trước khi đăng ký Tour sẽ không được hoàn lại. 

 Quý khách đi lẻ 1 mình không đồng ý ngủ ghép hoặc đi đoàn lẻ Nam hoặc lẻ Nữ nếu không 

nghỉ phòng 3 vui lòng thanh toán thêm chi phí phòng đơn. 



 

 

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

theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.  

 Do đặc thù Du lịch ở Đảo Phú Quốc không đa dạng như đất liền, thời điểm cao điểm sẽ có 

sự luân phiên thay đổi xe vận chuyển, nên Quý khách chủ động bảo quản tiền bạc tư trang 

trong suốt quá trình tham quan du lịch hay khi thay đổi xe vận chuyển. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc mắc 

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

 Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các vấn đề liên đới hay đảm bảo các điểm tham 

quan trong các trường hợp bất khả kháng: thiên tai, bão lụt, hạn hán, động đất, dịch bệnh, hay 

sự cố lỗi do Hàng không,...  

 

PHỤ THU LỄ: 

 Lễ 30/04: 30% 

 Giỗ Tổ: 10% 

 Quốc Khánh: 10% 

 Tết Tây: 20% 

 Tết Nguyên Đán: 40% 
 

QUY ĐỊNH HOÃN/ HỦY:  

 Không áp dụng cho Hủy tour ngày lễ, không tính Thứ 7 & Chủ nhật 

 Hủy sau khi đặt dịch vụ: phí hủy 30% giá tour + 100% vé máy bay 

 Hủy 05 - 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% giá tour + 100% vé máy bay 

 Hủy 02 - 04 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% giá tour + 100% vé máy bay 

 

SAIGON STAR TRAVEL 
CHINH PHỤC ĐỈNH CAO – HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO 
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