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PHÚ QUỐC- GRANDWORD- TOUR CANO NAM ĐẢO 
3 NGÀY 2 ĐÊM  

( QUAY FLYCAM+ CHỤP ẢNH MÁY CƠ, nhận từ 2 khách) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÀY 1 : PHÚ QUỐC- VINWONDERS 
 

    
- Quý khách đến sân bay Phú Quốc, xe đón Quý khách về resort The May Beach tại Trung Tâm Dương Đông , 

nhận phòng nghỉ ngơi ( hoặc chưa đến giờ nhận phòng thì gửi hành lí tại khách sạn). 

- Sau đó Quý khách đi Bắc Đảo khám phá  VinWonders Phú Quốc: có rất nhiều trò chơi phù hợp với cả người 

lớn và trẻ nhỏ. Được mở rộng từ Vinpearl Land Phú Quốc. VinWonders sở hữu diện tích lên tới 467.000 m2. 

Lớn gấp 2,3 lần công viên chủ đề Universal Singapore và bằng ⅓ diện tích công viên Disneyland Hong Kong. 

Diện tích mới đang xây dựng: 297.000 m2 

Với gần 100 trò chơi với những trải nghiệm chỉ có tại VinWonders Phú Quốc như: tàu lượn nhanh bậc nhất thế 

giới hiện nay, show diễn đẳng cấp sánh ngang các công viên hàng đầu thế giới, Công viên nước lớn nhất Đông 

Nam Á với 2 đường trượt khủng nhất Việt Nam và bể tạo sóng siêu to khổng lồ, thủy cung với bể chính thuộc 

top 5 bể lớn nhất thế giới, và hàng ngàn trải nghiệm hấp dẫn dành riêng cho các gia đình, cặp đôi, nhóm bạn 

đang chờ để được khám phá tại đây. 

VinWonders Phú Quốc chia thành 6 phân khu tương ứng với 6 chủ đề khác nhau, được kết nối bằng câu chuyện 

chủ đề xuyên suốt 

 KHU CẢM GIÁC MẠNH – THẾ GIỚI PHIÊU LƯU 
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 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 – KHU LÀNG BÍ MẬT 

 KHU CUNG ĐIỆN HẢI DƯƠNG 

- Ăn tối và dạo chơi tại Grandworld, xem biểu diễn nhạc nước hoàng tráng và ấn tượng. 

- Nghỉ đêm tại resort 4* The May Beach Phú Quốc 
 

NGÀY 2 : CÂU CÁ- NGẮM SAN HÔ TẠI AN THỚI- CÁP TREO HÒN THƠM 

 
Sau khi dùng điểm tâm sáng, xe đưa đoàn tiến về phía Nam, lên tàu câu cá tham quan và khám phá: 

- 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. 

- Trên 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,… 

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 thoai 

thoải, 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. 

- 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. 

Quý khách có thể lựa chọn thêm chương trình - cáp treo Hòn Thơm khám phá 1 Đảo Ngọc từ trên cao qua tuyến 

cáp treo trên biển dài nhất thế giới. (Vé tự túc là 540k/vé) 

Hoặc Quý khách có thể lựa chọn chương trình đi lặn ngắm san hô bằng cano ( không gồm ăn trưa) đã bao gồm 

quay flycam+ chụp ảnh bằng máy cơ+ chụp sup.  

Trở về khách sạn. Tắm biển/hồ bơi. Tự do thư giãn. 
 

NGÀY 3 : TẠM BIỆT PHÚ QUỐC 
 

- 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. 

- Quý khách tham quan khu Đặc Sản Khô về làm quà cho người thân và bạn bè. 

- Quý khách tự do tắm biển, nghỉ ngơi tại khách sạn, đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe đưa đoàn ra sân 

bay/bến tàu làm thủ tục trên chuyến bay VN/VJ/JT về lại Rạch Giá/ Cần Thơ/ Hồ Chí Minh/ Hải Phòng / Hà 

Nội. Chia tay và hẹn gặp lại qúy khách vào những lần du lịch tiếp theo. 
 

Đơn giá cho 1 khách: 2.120.000 VND 
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TOUR BAO GỒM 
 

TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 

➢ Xe oto đưa đón sân bay 
➢ Xe ô tô đưa đón đi vinwwonder ( dùng xe bus 

của Vinpearl và đi- về theo giờ của Vinpearl, 
đến các điểm tập trung đón/ tiễn theo quy định 
của Vinpearl) 

➢ Tour đảo 
➢ 2 bữa sáng buffer tại resort 
➢ 02 đêm ngủ phòng hướng biển 
➢ 01 bữa ăn trưa trên tàu ( với khách chọn hành 

trình đi câu cá bằng tàu) 
➢ Hướng dẫn viên chuyên nghiệp ( ngày đi tour 

đảo) 
➢ Nước uống 1 chai/ khách/ ngày 

 
➢ Chi phí cá nhân:  đồ uống trong bữa ăn, tham 

quan ngoài chương trình, mua sắm... 
➢ Tiền TIP cho HDV 
➢ Thuế VAT 
➢ Các chi phí không có trong mục Bao Gồm 
➢ Phụ thu khởi hành lễ tết 700.000 vnd/ khách 
➢ Phụ thu phòng đơn: 900.000 vnd/ khách (áp 

dụng với trường hợp khách đăng ký đi một 
mình mà không thể ghép ngủ ghép cùng 
người khác) hoặc do yêu cầu được ngủ riêng 
từ phía khách hàng 

 
CHÍNH SÁCH TRẺ EM: 

➢ Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 
người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour (tiêu chuẩn 
như trẻ em tính phí) 

➢ Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng). 
➢ Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn 

 
Lưu ý: 

1.Nên đi dày dép thấp để tiện di chuyển 

2. Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Á Thái Travel sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (10 khách 

người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty sẽ có 

trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 5 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới 

 

 Chi phí phát sinh hợp lý: 

*/  Phụ thu phòng đơn: 900.000 vnd/ khách (áp dụng với trường hợp khách đăng ký đi một mình mà không 
thể ghép ngủ ghép cùng người khác) hoặc do yêu cầu được ngủ riêng từ phía khách hàng. 

*/ Chênh lệch giá vé thắng cảnh (có thể có) của những điểm du lịch tăng lên sau thời điểm đặt tour. Điều 
này do thực tế phát sinh khách quan. Mong Quý khách thông cảm! 

*/ Quý khách đi tour (đặc biệt là các tour liên quan đến tàu thủy, tàu hỏa, máy bay… hoặc các tour đi 

đến các vùng biên giới) phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu). 

Trẻ dưới 14 tuổi tối thiểu phải mang theo giấy khai sinh. Trẻ em từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải có 

Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. 

*/ Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường 

*/ Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình 

*/  Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại nếu không 

thông báo từ lúc đăng ký tour. 
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*/ Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày 

khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 

-  Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường, 

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh, 

phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý 

khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách 

nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng 

như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong 

suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý, 

vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

-thời hạn sử dụng voucher: 30/3/2023 
- Địa điểm sử dụng voucher: Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Á Thái 

 VP Hà Nội: số 11 ngõ 23 Đỗ Quang 

VP HCM: P921 Block C2, Belleza Apartment, Pham Huu Lau Road, Phu My Ward, 
District 7, Ho Chi Minh City 
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