
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH : 

 

“TOUR PHÚ QUỐC 3 NGÀY 3 ĐÊM” 
 

Đảo ngọc Phú Quốc – Hòn đảo xinh đẹp từ lâu đã trở thành một điểm du lịch 

nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch tham quan cả trong và ngoài nước. Saigon 

Star Travel hiện là công ty chuyên tổ chức các chuyến đi Tour Phú Quốc giá 

rẻ, nhiều trải nghiệm thú vị. 

 

 

 Thời gian : 3 ngày 3 đêm. 

 Phương tiện : Xe giường nằm cao cấp & Tàu cao tốc. 

 Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần. 

 Mã tour : SGS/PQ030301/2022 

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TOUR : 

 Xe giường nằm cao cấp đời mới cao cấp và sang trọng. 

 Di chuyển qua đảo bằng Tàu cao tốc 5 sao vi vu cùng sóng biển. 

 Thỏa thích tắm biển, và thưởng thức hải sản tươi ngon tại đảo. 

 Vui chơi, tắm biển tại KDL Bãi Sao. 

 Tham quan các điểm nổi tiếng tại đảo: Suối tranh, vườn hồ tiêu, vườn 

sim tím,… 

 Tham gia câu cá, lặn ngắm san hô đầy màu sắc. 

 Khám phá công viên chủ đề Vin Wonders. 

 Trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm – Cáp treo dài nhất thế giới. 

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH ĐI TOUR PHÚ QUỐC 3N3Đ 

 Địa điểm 1: Trung Tâm Văn Hóa Quận 12, lúc 20h30 

 Địa điểm 2: Pandora Trường Chinh, Q.Tân Bình, lúc 20h45 

 Địa điểm 3: Nhà Văn Hóa Thanh Niên, Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 – 

lúc 21h00 

 Địa điểm 4: Galaxy Kinh Dương Vương Quận 6, lúc 21h30 

 Điạ điểm 5: Đón Quý khách tại các điểm khác: [Liên hệ Nhân Viên 

Saigon Star hỗ trợ] 

ĐÊM 1 :TPHCM – RẠCH GIÁ | KHỞI HÀNH TOUR PHÚ QUỐC 

3N3Đ 



 

 

20h00: Xe & Hướng Dẫn Viên Du lịch SAIGON STAR đón khách tại điểm 

hẹn. Đoàn bắt đầu khởi hành Tour Phú Quốc 3N3Đ. Quý khách nghỉ 

đêm trên xe giường nằm cao cấp sang trọng, với sự chuyên nghiệp của 

tài xế và tổ phục vụ Saigon Star Travel chắc chắn Quý khách sẽ có một 

chuyến đi đầy kỷ niệm khó phai. 

NGÀY 1 : RẠCH GIÁ – HÀNH TRÌNH TOUR PHÚ QUỐC 3N3Đ 

Sáng:  Đến Rạch Giá, Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, sau đó 

đoàn khởi hành ra bến cảng, đoàn lên chuyến tàu cao tốc hiện đại bậc 

nhất Việt Nam, đoàn khởi hành qua Đảo Ngọc Phú Quốc. 

Xe đưa đoàn tham quan Suối Tranh, Đoàn bắt đầu tham quan Phú 

Quốc bằng việc xuyên rừng quốc gia Phú Quốc đến với Suối Tranh 

xanh mát. Quý khách cùng hòa nhập với thiên nhiên với tiếng chim ca, 

tiếng suối chảy hoà trộn 

Tiếp theo đó, đoàn tham quan Trang trại nuôi ong lấy mật đầu tiên 

tại Phú Quốc. Quý khách tận mắt nhìn thấy quy trình nuôi ong lấy mật 

tại đây, được tự do thưởng thức mật ong nguyên chất được nuôi tại 

trang trại. 

12h00:  Đoàn dùng cơm trưa tại Nhà hàng, sau đó xe đưa đoàn về khách sạn 

trung tâm nhận phòng nghỉ ngơi. 

Chiều:  Xe đưa Quý khách tham quan checkin tại TIKI BEACH. Du khách có 

cơ hội thả tầm mắt ngắm hoàng hôn trên bãi biển thơ mộng, ngâm mình 

trong đại dương xanh lấp lánh. Nơi đây là điểm ngắm hoàng hôn đẹp 

nhất của đảo Ngọc. Không gian biển ở đây rộng và thoáng tầm nhìn, 

được tô điểm bằng các góc checkin độc đáo ấn tượng mà ai đến cũng 

muốn ghi hình. 

17h30:  Đoàn trở lại khách sạn nghỉ ngơi. 

18h30: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng với các món hải sản đậm chất biển 

đảo. Hoặc quý khách có thể lựa chọn khám phá nếp sống của người dân 

xứ đảo về đêm bằng cách tham gia chương trình câu mực (chi phí tự túc) 

để biết cảm giác mực dính câu, sẽ rất thú vị. 

 

 

NGÀY 2: TIẾP TỤC KHÁM PHÁ TOUR ĐẢO PHÚ QUỐC 3 NGÀY 

https://saigonstartravel.com/xem-tin/khu-du-lich-suoi-tranh-phu-quoc-tien-canh-tran-gian-dung-bo-lo/


 

 

3 ĐÊM 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.  

09h00: Đoàn di chuyển xuống Tàu Câu Du Lịch bắt đầu chương trình “Một 

Ngày Làm Ngư Dân”. 

 Sau 30 phút lênh đênh sóng biển, du thuyền sẽ neo đậu gần các đảo 

nhỏ hoang sơ, thơ mộng để Quý khách câu cá. 

 Tại Quần Đảo Phía Nam Của Phú Quốc có rất nhiều các loại cá biển: 

Cá Mú, Cá Tràm, Cá Hồng… 

 Các Rạn San Hô Đủ Màu Sắc dưới lòng đại dương cũng là cơ hội rất 

tốt để Quý Khách khám phá và lặn ngắm san hô vì tàu đã được trang 

bị áo phao, kính lặn, ống thở miễn phí. 

 Quý khách dùng cơm trưa trên du thuyền với các món ăn truyền thống 

của xứ đảo cùng chiến lợi phẩm mà mình đã câu được (nướng hoặc 

chiên xù). 

Chiều: Quý khách có 3 sự lựa chọn: 

Lựa chọn 1: Xe đưa đoàn tham quan [Chi phí đã bao gồm trong tour] 

 Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc nơi được coi là một trong những địa 

ngục trần gian mà người Mỹ đã dựng lên để giam giữ và tra tấn tù binh 

cách mạng.  

 Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc: Là một trong nhưng ngôi chùa tâm 

linh lớn nhất các tỉnh Nam Bộ. 

 Tắm biển Bãi sao – một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc. Một 

bãi biển dịu êm, bãi cát dài tĩnh lặng và nguyên sơ nơi đảo xanh. 

 Quý Khách tiến hành tham quan Cơ Sở Nuôi Cấy Ngọc Trai Việt 

Nhật. Quý khách sẽ được hướng dẫn quy trình cấy, nuôi ngọc trai sao 

cho chất lượng để cho ra những viên ngọc to, đẹp,… 

Lựa chọn 2: THAM QUAN KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ VIN WONDERS 

| [Chi phí tự túc] 

13h00: Tàu trở về Cảng An Thới, đoàn khởi hành tham quan: Thế giới giải trí 

của Vinpearl Land. 

 Phố mua sắm, Phố ẩm thực – Đại lộ Vinpearl Land 

 Nhà hàng Deli Land, nhà hàng Yummy Land, Buffet phục vụ tại nhà 

hàng Deli Land 11:00 - 21:30 

 Game Out Door, Game Indoor (khu chiếu phim). 

https://saigonstartravel.com/xem-tin/thuyet-minh-nha-tu-phu-quoc-tim-hieu-lich-su-hao-hung-cua-dan-toc/
https://saigonstartravel.com/xem-tin/5-trai-nghiem-thu-vi-o-bai-sao-phu-quoc/


 

 

 Sân khấu nhạc nước, công viên nước, thủy cung (Feeding show, 

Chương trình biểu diễn nàng tiên cá) 

 Khu biểu diễn cá heo 

 Các khu ẩm thực nổi tiếng: Nhà hàng lâu đài 3M, Các kiosk Yummy 

Land, Yummy Land công viên nước 

Khu vui chơi với các trò chơi thú vị: Tàu lượn siêu tốc, Đu quay vòng xoay, Đĩa 

quay siêu tốc, Đu quay dây văng, đu quay mạo hiểm, Xe điện đụng, Đu quay con 

ong… 

Lựa chọn 3: KHÁM PHÁ HÒN THƠM [Chi phí tự túc] 

 Quý khách được đi Cáp Treo đến Hòn Thơm. Một hệ thống cáp treo có 

tổng chiều dài 7.899,9m, nối từ thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, 

Hòn Dừa tới Hòn Thơm. Hệ thống cáp treo Hòn Thơm được tổ chức 

Guinness trao tặng chứng nhận cáp treo vượt biển dài nhất thế giới.  

 Sự kiện trên đã đưa Phú Quốc lên một tầm cao mới về các địa danh du 

lịch thế giới, trở thành một điểm đến du lịch cực kì mới lạ và hấp dẫn thu 

hút hàng triệu lượt khách. 

 Ngồi trên cabin cáp treo quý khách sẽ nhìn ngắm được vẻ đẹp hoang sơ 

của Hòn Thơm, được phóng tầm mắt ra biển cả, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 

đại dương xanh. 

 Tới Hòn Thơm, Quý khách được tha hồ tắm biển với làn sóng biển trong 

xanh của một trong những bãi biển xanh sạch đẹp nhất Việt Nam. 

Tối: Quý khách dùng bữa tối với bữa tiệc liên hoan tại nhà hàng. Sau bữa tối 

Quý khách tự do sinh hoạt, tự do dạo phố chợ đêm Dinh Cậu,… nghỉ đêm 

tại khách sạn. 

NGÀY 3: PHÚ QUỐC – RẠCH GIÁ | KẾT THÚC TOUR PHÚ 

QUỐC 3 NGÀY 3 ĐÊM 

Buổi Sáng:  Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Đoàn làm thủ tục trả phòng 

sau đó tiến hành tham quan: 

 Cơ sở sản xuất rượu sim nổi tiếng trên đảo. Tận mắt tham quan 

chiêm nghưỡng vườn hoa sim tím, thưởng thức mật sim rừng. Một 

chai rượu sim cho vào bộ sưu tập rượu sẽ làm toát lên vẻ vừa cổ 

kinh vừa hiện đại. 

 Vườn Tiêu Phú Quốc: Quý khách cũng có thể mua những sản 

phẩm nổi tiếng từ tiêu về sử dụng hoặc làm quà cho người thân. 

 

https://saigonstartravel.com/xem-tin/kham-pha-khu-du-lich-hon-thom-phu-quoc-tu-a-den-z/
https://saigonstartravel.com/xem-tin/ruou-sim-phu-quoc-dac-san-khong-nen-bo-qua/
https://saigonstartravel.com/xem-tin/vuon-tieu-phu-quoc-co-gi-hap-dan/


 

 

 Tham quan mua sắm đặc sản nổi tiếng tại Nhà thùng nước 

mắm Phú Quốc. 

 

RẠCH GIÁ | KẾT THÚC TOUR DU LỊCH PHÚ QUỐC 3 NGÀY 3 ĐÊM 

10h00: Quý khách trả phòng, xe đưa đoàn xuống bến cảng, quý khách lên tàu 

cao tốc, đoàn khởi hành về lại Rạch Giá. Đến Rạch Giá, Quý khách dùng 

cơm trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Tiếp tục khởi hành về TpHCM, trên đường về Quý khách ghé trạm 

dừng chân vệ sinh cá nhân và tự túc ăn nhẹ với các món như hủ tiếu, bún, 

cơm tấm, … 

Tối: Kết thúc chuyến đi du lịch Phú Quốc đoàn về đến TpHCM, xe đưa đoàn 

về điểm đón ban đầu. Kết thúc Tour Du lịch Phú Quốc 3 Ngày 3 

Đêm. Chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trên những hành trình du lịch tiếp 

theo cùng Saigon Star Travel 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR NAM DU [3N3Đ] 

[Khởi hành thứ 5 hàng tuần] 

TIÊU 

CHUẨN 

GIÁ TOUR NGƯỜI LỚN GIÁ TOUR TRẺ EM 

GIÁ CŨ GIÁ MỚI TRẺ EM 
(05T÷10T) 

TRẺ EM 
(02T÷04T) 

TRẺ EM 
(≤02T) 

2 sao 3,320,000đ 2,990,000đ 75% Miễn phí Miễn phí 

3 sao 3,770,000 đ 3,390,000đ 75% Miễn phí Miễn phí 

4 sao 4,440,000 đ 3,990,000đ 75% Miễn phí Miễn phí 

 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ : 

Vận chuyển: 

 Xe giường nằm cao cấp [TpHCM – Rạch Giá – TpHCM] 

 Tàu cao tốc [Rạch Giá – Phú Quốc – Rạch Giá] 

 Xe tham quan đảo Phú Quốc máy lạnh suốt tuyến. 

 

https://saigonstartravel.com/xem-tin/tham-quan-nha-thung-san-xuat-nuoc-mam-phu-quoc/
https://saigonstartravel.com/xem-tin/tham-quan-nha-thung-san-xuat-nuoc-mam-phu-quoc/
https://www.youtube.com/c/SaigonStarTravel-HCM


 

 

 

Lưu trú: 

 Khách sạn 2 sao: Phòng 4 khách/phòng, phòng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ 

và ngay trung tâm. Khách sạn: Nguyên Nhân, Tùng Hương, Phú Hồng, 

Ngọc Trai Hồng… 

 Nếu Quý khách ở 2-3 Khách/phòng phụ thu 200.000đ/ phòng/ đêm. 

 Nếu ở 1 khách/phòng: phụ thu 250.000đ/ phòng/ đêm. 

 Khách sạn 3 sao: Phòng 2-3-4 khách/phòng tùy ý sắp xếp [Không phụ 

thu], phòng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ và ngay trung tâm. Khách sạn: Mai 

Phương Bình, Miana, Ola, Haveda… 

 Nếu ở 1 khách/phòng: phụ thu 450.000đ/ phòng/ đêm 

 Khách sạn 4 sao: Phòng 2-3-4 khách/phòng, phòng đầy đủ tiện nghi, sạch 

sẽ và ngay trung tâm. Khách sạn: Orange, The Palmy… 

 Nếu ở 1 khách/phòng: phụ thu 990.000đ/ phòng/ đêm 

Ăn uống: 

 03 bữa sáng: Với bánh canh, cháo, hủ tiếu, bún,.. + cà phê, nước ngọt các 

loại. Đoàn sẽ dùng 02 bữa buffet sáng tự chọn tại khách sạn/resort nếu 

quý khách ở tất cả các hạng khách sạn từ 3-4-5 

 04 bữa trưa + tối, thực đơn 5-6 món: 130,000đ/suất. Trong đó có 01 bữa 

trên tàu câu du lịch. 

Vé tham quan: 

 Vé vào cửa các điểm tham quan trong chương trình 

 Vé tàu ghép đoàn chương trình Câu Cá, Lặn Ngắm San Hô 

 Tiki Beach Bar 

Quà tặng: 

 Nón du lịch Saigon Star Travel (01 khách/cái) + Nước suối, khăn lạnh (01 

khăn, 01chai/khách/ngày) 

Bảo hiểm du lịch: 

 Trọn tour Mức bảo hiểm tối đa 20.000.000 đồng/trường hợp (Không áp 

dụng mức bảo hiểm cho khách hàng từ 70 tuổi trở lên theo quy định của 

Bảo Hiểm Du Lịch Việt Nam) 

GIÁ TOUR CHƯA BAO GỒM: 

 Chi phí cá nhân, các điểm tham quan ngoài chương trình 

 Thuế VAT 8%/2022 



 

 

 Tips tài xế và hdv 

 

 Vé tham quan Vin Wonders, Vinpearl Safari (Theo quy định của 

VinGroup) 

 Vé tham quan Hòn Thơm (Theo quy định của Sun World) 

 Phụ thu người nước ngoài 300,000đ/khách. 

TIÊU CHUẨN TRẺ EM: 

 Trẻ em 1 – 4 tuổi: Không thu tiền, Gia đình tự lo ăn uống, chỗ ngủ cho bé. 

Nếu phát sinh chi phí bố mẹ tự thanh toán trực tiếp. Hai vợ chồng chỉ 

được kèm 1 trẻ 1-4 tuổi, nếu bé thứ 2 thì đóng 75% vé người lớn. 

 Trẻ em 5 – 10 tuổi: 75% vé người lớn. Ăn suất riêng và ngủ chung với bố 

mẹ. 

 Trẻ em từ 11 tuổi: như người lớn. 

Điều kiện Đặt tour & Huỷ tour (Tính theo ngày làm việc) 

 Ngay sau khi đăng kí và Trước 10 ngày: Charge 30% giá tour và 100% 

tiền vé máy bay/vé tàu 

 Từ 05 – 10 ngày: Charge 50% giá tour và 100% tiền vé máy bay/vé tàu 

 Từ 02 – 05 ngày: Charge 75% giá tour và 100% tiền vé máy bay/vé tàu 

 Từ 0 – 02 ngày: Charge 100% tiền tour và vé máy bay/vé tàu. 

 

 

 

SAIGON STAR TRAVEL 

CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO 


