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: Hàng ngày
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3.690.000
ĐĐ00

NGÀY 1: TP HỒ CHÍ MINH- PHÚ QUỐC ( ăn trưa, tối)
• Sáng: HDV Saigon Beach Travel đón quý khách tại sân bay TSN làm
thủ tục đáp chuyến bay đi Phú Quốc. Đến nơi Xe và HDV đưa đoàn đi
tham quan :
• Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc: ngôi chùa lớn nhất Phú Quốc được xây
dựng bằng gỗ lim quý hiếm hướng ra vịnh biển nhỏ tuyệt đẹp và yên bình
• HDV đưa quý khách đi 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.
• 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
• Buổi chiều: HDV đưa quý khách tham quan Sunset Sanato: Nơi được
mệnh danh là “Thiên đường Selfie ” đang “hot” nhất tại Đảo Ngọc
Tối: Đoàn cơm tối,sau đó xe đưa quý khách về KS nhận phòng nghỉ ngơi, quý
khách tự do khám phá chợ đêm.
NGÀY 2: GRAND WORLD THÀNH PHỐ KHÔNG NGỦ ( ăn sáng, trưa)

• Dùng điểm tâm tại khách sạn,sau đó xe đưa quý khách đến với
• Vườn Thú Mở – Safari Phú Quốc theo mô hình Safari Singapore Công
viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật
Safari Phú Quốc có tổng diện tích gần
500ha, được xây dựng theo mô hình
bán hoang dã, trong đó, các động vật
quý hiếm được đảm bảo chăm sóc và
bảo tồn trong môi trường thiên nhiên
mở. Hiện Công viên đã có khoảng
3.000 cá thể thuộc 150 chủng loài,
được sưu tầm, bảo tồn từ các động vật hoang dã quý hiếm địa phương,
đồng thời quy tụ từ nhiều vùng địa sinh học đặc trưng trên thế giới như
Nam Phi, Châu Âu, Úc, Mỹ…( vé tự túc 650.000)
• VINWONDER PHÚ QUỐC: Khám phá thế giới giải trí hiện đại và các
khu công viên chủ đề đặc sắc đầu tiên
của Việt Nam với quy mô 50ha, chia
thành 6 khu với hơn 100 trò chơi đẳng
cấp hàng đầu cùng các show diễn sánh
ngang các công viên giải trí hàng đầu
thế giới: Thế giới phiêu lưu, Thế giới
lốc xoáy, Châu Âu trung cổ, Thế giới
diệu kỳ, Ngôi làng bí mật, Cung điện
hải dương...(vé tự túc 750.000/ người
lớn, trẻ em 650.000) (combo Safari+ Vinwonder 1.000.000)
• sau đó xe đưa quý khách đến với khu Grand World Phú Quốc – thiên
đường mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí “không ngủ” tập hợp nhiều nét
tinh hoa kiến trúc thế giới, nhiều show diễn thú vị, hấp dẫn hàng đầu thế
giới hoạt động 24/24h hàng ngày. Quý khách tự do vui chơi, khám phá
• Quý khách khám phá Công viên Urban Park: Quy tụ nhiều tác phẩm
nghệ thuật độc đáo, mang đậm nét
lãng mạn, cổ điễn, đậm chất Ý.
• Du ngoạn dòng sông Venice (Ý) (
chi phí tự túc)
• Khám phá bảo tàng gấu Teddy Bear
thú vị
• Khu phố đèn lồng Shanghai
(Trung Quốc): Tọa lạc ngay cổng
vào dự án, lấy cảm hứng thiết kế từ những con phố sầm uất của Thượng
Hải, khu phố như một China Town thu nhỏ trên đảo Ngọc trù phú, là nơi
mua sắm sầm uất thu hút khách du lịch.

• Khu mái vòm ánh sáng đổi màu độc đáo phong cách Clarke Quay
(Singapore):
• Khu phố đi bộ với chợ đêm dân
gian lấy ý tưởng từ khu Asiatique tại
Thái Lan, khu phố đi bộ Mallorca
phục vụ cho những nhu cầu vui
chơi, giải trí…
• Những du khách nào là tín đồ của
âm nhạc thì hãy đến: Quảng
trường biển khoáng đạt (chi phí
tự túc) là nơi sẽ diễn ra các chương
trình biểu diễn sôi động suốt năm, từ
các “bữa tiệc” âm nhạc sôi động tầm
cỡ quốc tế, đến sân khấu ca nhạc cùng các ca sĩ nổi tiếng vào cuối tuần…
• Quý khách có thể đăng ký xem Show Tinh Hoa Việt Nam đặc sắc (
chi phí tự túc)
Sau buổi tối xe đưa quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi
NGÀY 3: PHÚ QUỐC- TP HỒ CHÍ MINH ( ăn sáng, trưa)
• Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó xe đưa quý khách tham quan
• Dinh Cậu: cuống hút rất nhiều du khách không chỉ vẻ đẹp kỳ thú do
thiên nhiên ban tặng mà còn vì sự huyền bí, linh thiêng qua những truyền
thuyết xa xưa.
• Thủy Long Thánh Mẫu: được biết đến là người phụ nữ được người dân
Phú Quốc rất mực tôn kính. Là người có công trong việc khai phá đảo
Ngọc, sẽ thực đáng tiếc nếu bỏ qua cơ hội khám phá ngôi chùa nổi tiếng
Phú Quốc này khi du lịch.
• Tham quan di tích Nhà tù Phú Quốc (nhà lao Cây Dừa) - nơi giam giữ
hàng ngàn chiến sĩ cách mạng yêu nước thời chiến.
• 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.
• Dùng cơm trưa sau đó xe đưa quý khách ra sân bay làm thủ tục về lại TP
Hồ Chí Minh kết thúc chương trình tour, HDV chia tay và hẹn gặp lại
quý khách trong những chuyến đi tiếp theo.
DỊCH VỤ BAO GỒM:

1.Bảo hiểm Covid-19: Bao gồm gói bảo hiểm Covid-19, hạn mức lên đến
10.000.000/vụ.
2.Vé máy bay khứ hồi,+ 07kg hành lý xách tay.
3.Xe du lịch đời mới máy lạnh tại Phú Quốc, tài xế vui vẻ, nhiệt tình, lái xe an
toàn.
5.Hướng dẫn viên địa phương nhiệt tình, kinh nghiệm, hỗ trợ suốt tuyến.
6.Các bữa ăn trong chương trình
7.Vé tham quan các nơi theo chương trình (trừ vé tham quan
Vinwonder/Safari/ /cáp treo/ các loại vé vui chơi ở Grand World).
8. Bảo hiểm tai nạn du lịch: mức bồi thường tối đa 20.000.000 đồng/trường hợp.
9.Khăn lạnh, nước uống phục vụ trong chuyến tham quan (01 khăn và 01 chai
nước
suối/khách/ngày).
Lưu trú: khách sạn 3 sao bố trí 02 khách/phòng.
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TOUR+ DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM
1.Khách đăng ký tour phải có thẻ xanh PC-Covid (đã tiêm đủ 2 mũi vaccine
phòng chống Covid-19 trên 14 ngày) hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19
trong vòng 06 tháng.
2.Trong suốt quá trình tham gia tour, Quý khách phải tự giác đảm bảo 5K phòng
dịch. Quyđịnh trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào bởi cơ quan quản lý địa
phương, vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin chi tiết với VCTC để có
thông tin chuẩn xác nhất tại thời điểm khởi hành tour.
1.Chi phí xét nghiệm PCR-Covid

4.Chi phí cá nhân: phòng đơn, giặt ủi, nước uống trong phòng, tắm nước
ngọt+ghế bố+võng tại bãi biển…

