
  

 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR THAM QUAN ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 

THÀNH PHỐ ĐẢO ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM 
“Tour Cực Hấp Dẫn” Đẳng cấp Resort 3 sao + 3N2Đ Phú Quốc – Ăn Buffet + Ăn trưa trên Du Thuyền  

 Câu cá Lặn ngắm San Hô – Buffet hải sản tươi mới bậc nhất Phú Quốc- tinh hoa ẩm thực 3 miền  

Tham  quan “Công viên nước hàng đầu Châu Á” AQUATOPIA 

Gồm Vé Máy Bay Khứ Hồi Khởi Hành Từ TP.HCM cho 1 khách. 

Giá 3.468.000đ/khách 
  GRAND WORLD - CÂU CÁ - NGẮM SAN HÔ – CÁP TREO HÒN THƠM   

(Tour 3n2d câu cá – khởi hành mỗi ngày) 
ĐIỂM NỔI BẬT 

 Chương trình khám phá trải nghiệm mới: Phú quốc – 3 Ngày 2 đêm trọn gói 

 Thưởng thức đặc sản – Ngoạn mục đảo ngọc hoang sơ đẹp nhất Việt Nam và Thưởng Thức 
những đặc sản biển đảo nổi tiếng 

 Thử thách – Làm ngư dân trong vòng một ngày 

 Ra khơi – Câu cá trên du thuyền – Lặn ngắm san hô dưới đại dương. 

 Tham quan Grand World – Thành Phố Không Ngủ 

 Ăn Buffet hải sản tươi mới bậc nhất Phú Quốc- tinh hoa ẩm thực 3 miền. 

 Tham quan Công viên nước hàng đầu Châu Á- AQUATOPIA 

 Với hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong quần đảo An Thới cùng hệ sinh thái đa dạng, và theo 
đánh giá của các nhà khoa học, vùng biển Phú Quốc còn lưu giữ được hệ sinh thái tương đối 
nguyên sơ, với những rạn san hô tuyệt đẹp có thể hình thành các khu bảo tồn hay quy hoạch 
thành vùng du lịch lặn biển ngắm san hô rất hấp dẫn. Các rặn san hô này chiếm đến 41% diện 
tích. Đã thống kê được 89 loài san hô cứng, 19 loài san hô mềm, 125 loài cá ở rặng san hô, 132 
loài thân mềm, 32 loài da gai và 62 loài rong biển, trong đó nhiều loài quan trọng như trai tai 
tượng và ốc đun cái….” 



  

Lịch trình chi tiết 
     

 
Sáng: 

Hướng dẫn viên Du Lịch Công đoàn Điện Lực Việt Nam – EVNTOUR đón Đoàn tại sân bay Tân 

Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Phú Quốc. Đến Phú Quốc tổ phục vụ đón khách tại sân bay 

Dương Đông đưa đoàn bắt đầu hành trình tham quan Đảo Ngọc. 

 Hồ tiêu Phú Quốc: tìm hiểu về cách trồng tiêu tại vườn. Tiêu Phú Quốc nổi tiếng với hạt to, đen và 

cay thơm. Du khách có thể mua tiêu về làm quà tại nhà vườn. 

 Nhà thùng nước mắm: Tìm hiểu cách ủ và chế biến nước mắm cá cơm rất nổi tiếng trong và ngoài 

nước theo cách làm truyền thống của người dân Phú Quốc với hàm lượng dinh dưỡng rất cao. 

Trưa:     

Ăn trưa với món đặc sản Gỏi Cá Trích. Nghỉ ngơi tự do với các dịch vụ tiện ích tại Resort. 

Chiều: 

Đoàn tham quan các làng nghề truyền thống nổi tiếng trên đảo. 

 Rượu sim: loại rượu vang làm từ trái sim rừng chín.Gặp gỡ và trò chuyện với người đầu tiên chế biến 

ra rượu sim sơn tại cơ sở sản xuất rượu sim Bảy Gáo. 

 Làng chài Hàm Ninh: làng chài cổ xưa của người dân trên đảo.Nơi du khách có thể mua hải sản khô, 

tươi,quà lưu niệm ở đây với giá rất rẻ.(Chi phí tự túc) 

 Chùa Sư Muôn: ngôi chùa cổ xinh đẹp với không gian thoáng mát, thanh tịnh. 

 Dinh Cậu: thắng cảnh đẹp của Phú Quốc và là nơi tôn thờ tín ngưỡng của người dân trên đảo mỗi khi 

ra khơi đánh bắt. 

Tối:      

Đoàn ăn tối sau đó tự do thư giãn hoặc khám phá ẩm thực tại Đảo Ngọc về đêm. Tham quan chợ đêm 

Dinh Cậu. 

NGÀY 2: RA KHƠI CÂU CÁ & NGẮM SAN HÔ TẠI QUẦN ĐẢO AN THỚI - GRAND WORLD   

( Ăn Sáng, Trưa) 
Sáng:    

Sau khi dùng điểm tâm sáng buffet, xe đưa đoàn tiến về phía Nam, lên tàu câu cá. 

 Ngọc trai cao cấp Phú Quốc: quý khách được trực tiếp tham quan quy trình nuôi trai lấy ngọc tại các 

cơ sở nuôi cấy ngọc trai chuyên nghiệp tại Phú Quốc. 

 Hành trình lên tàu Với đội ngủ thủy thủ đoàn & HDV địa phương giàu kinh nghiệm, quý khách sẽ 

tận hưởng từng khoảnh khắc đáng nhớ khi chính tay mình buông câu bắt được những chú cá bồng mú 

phàm ăn trong các rạn san hô tại hòn Dừa, hòn Rỏi..…. 

Trưa:    

Dùng cơm trưa trên tàu. Tắm biển, ngắm san hô… 

 Bãi Sao: quý khách tiếp tục dừng chân tại một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc với bãi cát 

dài thoang thoảng, trắng mịn. Đoàn tự do chụp hình lưu niệm. 

 Nhà tù Phú Quốc: khu di tích lịch sử - nơi chứng kiến bao tội ác của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

khi giam cầm hơn 32 ngàn tù binh chiến tranh (có lúc lên đến con số 40 ngàn tù binh) trong khoảng 

thời gian tồn tại chưa đầy 6 năm. Sau khi kết thúc chương trình trên biển đoàn di chuyển vào đất liền 

 

NGÀY 1:  HCM - KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC                                           ( Ăn Trưa,tối)  

)tối) 



  

Chương trình thêm: CÁP TREO +  CÔNG VIÊN NƯỚC + BUFFET  HÒN THƠM (chi phí tự túc) 

Chiều:    

Chinh phục cáp treo Hòn Thơm. Đến ga cáp treo, Cáp treo sẽ đưa du khách đến với một hành trình 

du ngoạn kỳ thú trên cao, để thu vào tầm mắt 360 độ vẻ đẹp tựa thiên đường của biển, đảo, rừng xanh 

và những bãi tắm trong cụm đảo An Thới, Nam Phú Quốc. Bước xuống cáp treo, du khách sẽ được 

thỏa sức tận hưởng vẻ đẹp của Hòn Thơm với bãi tắm cát trắng mịn, nước trong veo màu ngọc bích 

bên rừng già hoang sơ và những bãi đá được tự nhiên sắp xếp ngoạn mục. 

Quý khách tắm biển và nghỉ ngơi tại Hòn Thơm và tham quan Công Viên nước lớn nhất Đông Nam 

Á – Aquatopia. Tham quan 6 khu vực độc đáo. Bước vào mỗi khu, du khách không chỉ được trải 

nghiệm những trò chơi theo chủ đề mà còn được check in cùng những cảnh trí sinh động theo đúng 

concept của mỗi zone, công viên nước Aquatopia là điểm nhấn của cả quần thể Sun World Hon Thom 

Nature Park, Aquatopia Water Park mang chủ đề hòn đảo huyền bí của bộ tộc thổ dân hoang dã sẽ 

tạo ấn tượng ngay từ khi du khách đặt chân tới xứ sở của đại dương. 

 
Tối          

Đoàn khởi hành đi tham quan Grand World – “thành phố giải trí không ngủ” tổ hợp vui chơi, giải trí, 

mua sắm cực kỳ đẳng cấp tại Phú Quốc. Với những điểm nhấn như: lâu đài đón đồ sộ, các cây cầu 

Ánh sáng, Cầu Tình Yêu, Tháp Đồng hồ, Công viên Urban Park … Grand World sẽ điểm check-in 

tuyệt vời cho du khách.       

Quý khách có thể lựa chọn đăng ký tham quan Bảo tàng gấu Teddy – Xem Show Tinh Hoa Việt Nam 

(Chi phí tự túc) 

Tự túc ăn chiều, tối tự do tham quan. Nghỉ đêm tại Phú Quốc. 

NGÀY 3 : KHÁM PHÁ NAM ĐẢO - PHÚ QUỐC CHÀO TẠM BIỆT                           ( Ăn Sáng) 

Sáng:      

Quý khách dùng điểm tâm sáng. Quý khách tự do tham quan chợ Dương Đông là trung tâm trao đổi, 

vận chuyển hàng hóa chính của đảo, có lịch sử phát triển lâu đời và lớn nhất Phú Quốc. Quý khách tự 

do mua sắm đặc sản về làm quà cho gia đình, người thân. Về Resort, Qúy khách tự do tắm biển, nghỉ 

ngơi tại khách sạn cho đến giờ trả phòng… 

Trưa:     

Quý khách tự do ăn trưa tại nhà hàng và tự do khám phá Đảo Ngọc Phú Quốc. 

Chiều:   

Khởi hành ra sân bay làm thủ tục về lại TP.Hồ Chí Minh. Về đến TP.Hồ Chí Minh, EVNTOUR xin 

chào tạm biệt và hẹn găp lại quý khách trên những nẻo đường quê hương và gửi lời chúc tốt đẹp nhất 

đến quý khách hàng. 

 

 



  

CHƯƠNG TRÌNH THÊM:  VINWONDERS – SAFARI (chi phí tự túc) 

Vườn Thú Mở - Vinpearl Safari: Phú Quốc theo mô hình Safari Singapore Công viên Chăm sóc và 

Bảo tồn động vật Vinpearl 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... 

VinWonder Phú Quốc – Công viên chủ đề đầu tiên tại Việt Nam 

 Khu cảm giác mạnh - Thế giới phiêu lưu 

 Khu công viên nước - Thế giới lốc xoáy 

 Khu lâu đài trung tâm-Châu Âu trung cổ 

 Khu cổ tích – Thế giới diệu kỳ 

 Khu Viking - Ngôi làng bí mật 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Xe ôtô máy lạnh đưa rước sân bay Phú Quốc và tham quan theo chương trình.  

 Vé máy bay VietJet hoặc Pacific airlines (07 kg xách tay), khứ hồi Sài Gòn đi Phú Quốc 

 Resort 3 Sao hoặc Khách sạn 3 sao phố : Mango, Hiệp Thạnh, South Wind, Niceliffe, Đức Lam 

Hà…. hoặc các khách sạn tiêu chuẩn tương đương (2 người/phòng, nếu lẻ 1 người thì ở 3 

người/phòng) Dịch vụ khách sạn miễn phí wifi trà + cafe, nước suối, hồ bơi, Gym… 

 Du thuyền câu cá lặn ngắm san hô tham quan trên biển… 

 Ăn uống:  

02 bữa Buffet sáng tại khách sạn  

01 bữa ăn trên tàu  

02 bữa ăn chính tại nhà hàng địa phương  

 Hướng dẫn viên nhiệt tình chu đáo  

 Phí tham quan theo chương trình 

 Bảo hiểm: mức bồi thường tối đa 20.000.000 VNĐ/khách.    

 Thuốc y tế, nước khoáng 01 chai/người/ngày tham quan. 

 Quà tặng: Nón du lịch EVNTOUR 1cái/khách. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Các chi phí cá nhân 

 Thuế VAT 10% 

 Vé thăm quan Vinwonders, Safari 



  

 Vé cáp treo -  công viên nước - buffet  Hòn Thơm 

 Ăn uống ngoài chương trình 

 Phụ thu phòng đơn: 800,000đ/phòng  

 Phụ thu Lễ Tết và cận lễ tết : 2,500,000đ/khách (Có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm) 

 Phụ thu cuối tuần Thứ 6,7: 250,000đ/khách 

 Các bữa ăn, nước uống ngoài chương trình 

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 2 tuổi : 500.000vnđ vé máy bay 

 Trẻ em từ dưới 05 tuổi : 65% giá vé, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải 

mua 85% giá vé. 

 Trẻ em từ 05 -> dưới 11 tuổi: 85% giá vé. Tiêu chuẩn: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và  ngủ 

ghép chung phòng với gia đình 

 
LƯU Ý : Lịch trình thăm quan có thể thay đổi linh hoạt theo thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm       

theo chương trình. 

 

LỊCH KHỞI HÀNH: KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY TRONG TUẦN  
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