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KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ KHÔNG NGỦ 

GRAND WORLD 

CÁP TREO HÒN THƠM – TẮM BÃI SAO 
 

 SUNWORLD HÒN THƠM NATURE PARK PHÚ QUỐC 

 THAM QUAN DINH CẬU 

 GRAND WORLD PHÚ QUỐC 

 TẮM BIỂN BÃI SAO 

 ĐỊA TRUNG HẢI PHÚ QUỐC 

 SĂN ẢNH NGẮM HOÀNG HÔN TẠI HÒN THƠM 

 

 

 

 PHƯƠNG TIỆN: ĐI VỀ BẰNG XE 

GIƯỜNG NẰM 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH:  

 TIÊU CHUẨN: 2 SAO 

 GIÁ TOUR :  

 

 

 

Mùa xuân là mùa của đất trời giao hòa, 

mùa của hy vọng và ước mơ, mùa của mùa màng no ấm và xum họp. Mùa xuân là mùa của sức sống 

mãnh liệt, mùa để cây lá đâm chồi nảy lộc, mùa của những mầm non xanh mơn mởn thoát khỏi lớp vỏ 

bọc xù xì để vươn vai đón chào những tia nắng ấm áp diệu kì. Mùa xuân mang lại cho con người thêm 

một tuổi. Đối với thiếu nhi mùa xuân là mùa của sự trưởng thành về thể chất lẫn tâm hồn. Mùa xuân 

là sự mở đầu cho một năm mới, kế hoạch, một dự định mới, tương lai mới. Mùa xuân là mùa của sự 

đoàn tụ gia đình, một chuyến du lịch đến với vùng biển xanh , cát vàng sẽ là một trải nghiệm thú vị, 
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cầu nối các thành viên xích lại gần nhau hơn . Cùng Hải Đăng khám phá Đảo Ngọc Phú Quốc vào mùa 

xuân này nhé!! Một hòn đảo có các bãi biển đẹp làm xao xuyến bao nhiêu con tim của người dân trong 

nước và cả bạn bè quốc tế  

 

ĐÊM 1: TP.HCM – HÀ TIÊN  ( Nghỉ đêm trên xe) 

Buổi tối: 

19h00:  Hướng dẫn viên HAIDANG TRAVEL đón khách tại điểm hẹn, bắt đầu cuộc hành trình đến với khởi 

hành đi Hà Tiên. Quý khách nghỉ đêm trên xe giúp quý khách nghỉ ngơi thỏa mái.  
 

NGÀY 1: HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC- GRAND WORLD PHÚ QUỐC (Ăn Sáng, Trưa) 

06h30: Đến Hà Tiên, đoàn dùng điểm tâm sáng, nghỉ ngơi 

08h00: Xe chở đoàn tham quan Thạch Động Hà Tiên hay còn gọi là Thạch Động thôn vân là điểm du lịch 

nổi tiếng của Hà Tiên, nằm trong 10 cảnh đẹp Hà Tiên xưa được nhắc tới nhiều trong thơ ca. Đây cũng là nơi 

phát tích Thạch Sanh giết đại bàng để cứu công chúa Quỳnh Nga trong truyện cổ tích Thạch Sanh xưa. 

09h00: Đoàn ra bến Tàu, đáp chuyến tàu cao tốc đi Hà Tiên - Phú Quốc. ( Tàu dự tính chạy 1 tiếng 20 phút) 

11h00: Xe đưa đoàn đi dùng cơm trưa tại Nhà hàng. 

 

14h00 : Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.    

 

Buổi chiều: Quý khách tham quan Grand World Phú Quốc:  

 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): 3 cây cầu có vòm bán nguyệt được thiết kế theo đặc trưng kiến 

trúc châu Âu. Lấy cảm hứng từ dòng sông Venice lãng mạn tại Ý, tại Grand World Phú Quốc, tất 

cả được tái hiện sinh động bằng hình ảnh những chiếc thuyền Gondola đậu trên sông, được chèo bởi 

các chàng trai mặc trang phục đậm chất lãng tử Ý. ( chi phí tự túc) 

 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): Nằm tại khu 

Mallorca Shop, đây là không gian để du khách tản bộ dưới cây ánh sáng mái vòm đổi màu phong 

cách Clark Quay. 
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 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… 

18h00 Quý khách tự túc khám phá ẩm thực tại Phú Quốc ( bữa tối tự túc) 

Nghỉ đêm tại Phú Quốc. 

 

NGÀY 2: BÃI SAO –  ĐỊA TRUNG HẢI PHÚ QUỐC – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM 

HỘ QUỐC - CÁP TREO HÒN THƠM – NGẮM HOÀNG HÔN CỰC CHIÊU TẠI 

HÒN THƠM (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 
 

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

 Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc: nằm tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển. Đường lên Chùa tuyệt 

đẹp với một bên là rừng núi xanh tươi, một bên là đại dương mênh mông.  

 Đoàn tham quan, chụp hình tại Thị Trấn Địa Trung Hải hay Shophouse Địa Trung Hải: được 

ưu ái nằm trên con đường huyết mạch đưa du khách đến Ga Cáp Treo, được xây dựng theo phong 

cách Châu Âu với lỗi kiến trúc cổ kính, những dãy nhà phố mang màu sắc hoài niệm đặc trưng hay 

công trình tháp đồng hồ đẹp như trời tây, … nằm men theo bờ biển tạo nên một khung cảnh vô cùng 

độc đáo. 

 

 Xe và hướng dẫn viên đưa quý khách đến Bãi Sao - một trong những bãi biển tuyệt đẹp của Phú Quốc 

với bãi cát trắng và nước trong xanh. Qúy khách tham quan tắm biển tại đây. 

Trưa : Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Đoàn di chuyển ra Cáp Treo Hòn Thơm di chuyển qua Hòn Thơm 

(Qúy khách cộng thêm 550.000đ/ khách nếu tham quan Hòn Thơm). 

Qúy khách có thể trãi nghiệm  Sunworld Hòn Thơm, cáp treo dài nhất thế giới 7.889,9m 

Từ cáp treo, du khách có thể 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. Nhiều dịch vụ và trò chơi trên biển mới được đưa vào khai thác tại Sun World Hon Thom Nature Park 

trong giai đoạn đầu như: kéo dù, phao chuối, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới đáy biển, kayak… hứa hẹn đem đến 

một kỳ nghỉ khó quên. 

Công viên nước Hòn Thơm – Aquatopia Water Park - vừa bước vào khu vực cổng chào là một đài 

phun nước có biểu tượng đại dương. Bắt đầu từ đây, một thế giới nhiệt đới mê hoặc trải rộng ra trước mắt đón 
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chào các bạn, với những bức tượng điêu khắc đủ loại trái cây độc đáo. Tiếp theo đó sau những rặng dừa là 

hình hài các biểu trưng lâu đời của Phú Quốc như con tàu đánh cá, ngọn hải đăng và thùng nước mắm cách 

điệu. Tiếp tục hành trình sẽ là dưới những “rạn san hô”. Khu trò chơi chủ đề này hứa hẹn khiến các bé thích 

mê với những tạo hình giống như phim hoạt hình trong thế giới dưới nước đầy sắc màu huyền ảo. Trong khi 

các bé thỏa sức với những trò chơi, các bậc phụ huynh có thể thảnh thơi ngồi nghỉ mát dưới từng mái chòi lợp 

lá hoang sơ đậm chất hoang dã. 

16h30: Qúy khách trãi nghiêm ngắm Hòn Hoàng hôn tại đảo Hòn Thơm - là giây phút ngắn ngủi giao nhau 

giữa ngày và đêm tại đảo. Sau một ngày ở đảo vào cuối ngày đừng bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Khoảng khắc đẹp 

ngỡ ngàng, đẹp diệu kỳ. Dưới một mái dù tranh và được ngã người ra ghế lặng nghe gió biển, lặng nghe cuộc 

đời chẳng trôi qua nữa. Chỉ còn hơi thở và tâm hồn thật giàu có. 

17h00 : Qúy khách dùng bữa tối buffet tại Hòn Thơm.  Sau đó lên cáp treo di chuyển về lại bờ. ( Trường hợp 

Hòn Thơm không phục vụ ăn tối buffet trong giai đoạn khách đi, Hải Đăng sẽ sắp xếp ăn tại nhà hàng ( ăn 

theo thực đơn). 

19h00 : Tự do khám phá Phú Quốc về đêm. Nghỉ đêm tại Phú Quốc. 

NGÀY 3: PHÚ QUỐC - TP. HCM (Ăn Sáng , Trưa ) 

07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng.  

08h00: Đoàn khởi hành tham quan Dinh Cậu – Một công trình kiến trúc cổ độc đáo lâu đời, được xem là 

biểu tượng đặc trưng về giao lưu ván hóa tín ngưỡng của người dân trên đảo Phú Quốc.  

09h00 : Đoàn tham quan chùa Sư Muôn, một trong những ngôi chùa cổ và nổi tiếng tại Phú Quốc với những 

bóng cây KơNia hơn 300 năm tuổi.  

10h00: Xe đưa đoàn rời khách sạn ra bến tàu về Hà Tiênđáp chuyến tàu cao tốc đi Phú Quốc – Hà Tiên. ( 

Tàu dự tính chạy 1 tiếng 20 phút) 

11h40: Đến Hà Tiên, xe đưa đoàn dùng cơm trưa và khởi hành về Tp. HCM. 

19h00: Đến Tp. HCM kết thúc chương trình, chia tay và hẹn gặp lại quý khách.  

Ghi chú :  

Tại thời điểm tour khởi hành, nếu điểm tham quan có công văn ngưng đón khách từ chính quyền. Hải 

Đăng travel sẽ hoàn tiền vé tham quan ( nếu có) cho quý khách. 

GIÁ TOUR CHI TIẾT 

TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN GIÁ TOUR KHÔNG BAO 

HÒN THƠM 

GIÁ TOUR BAO GỒM HÒN 

THƠM 
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GIÁ TOUR BAO GỒM 
Vận chuyển Xe giường nằm : Mỗi đợt tối thiểu 30 khách/đợt. Trường hợp không đủ slk thì 

tour sẽ được tổ chức theo điều kiện xe ghế ngồi 

 

Lưu trú Khách sạn 2 sao: Trung tâm thành phố . . . .  Hoặc tương đương 

Phòng: 2-3 – 4 khách/phòng. 

Phụ thu Phòng đơn 2 sao : 600.000 đ/phòng (dip lễ) 

 

 Điểm tâm: 3 buổi   

 1 set Menu: 50.000 đ/suất (1tô bún, phở, hủ tiếu + 1 ly nước ngọt, sữa, 

café) 

 2 bữa tại khách sạn 

Ăn chính: 4 buổi 

 4 buổi: 120.000đ/suất 

 

Vé tham quan Vé vào cổng: Grand Word, Bãi sao, Cáp treo Hòn Thơm ( Nếu quý khách lựa 

chọn chương trình bao gồm Hòn Thơm) 

Bảo hiểm 50.000.000 đ/Người/trường hợp. 

(Không được hưởng Bảo hiểm du lịch cho các trường hợp hợp sau: trên 80 tuổi, 

tiền sử các bệnh như: tim mạch, đột quỵ, …) 

Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Nước suối, khăn lạnh, 

nón 

Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

Nón du lịch: 1 nón HAIDANGTRAVEL/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
Chi phí cá nhân Giặt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chương trình, ….. 

Điểm tham quan Vinwonder, Safari, Hòn Thơm ( Nếu quý khách lựa chọn chương trình không bao 

gồm Hòn Thơm) . Ghế dù, tắm nước ngọt (tại Bãi Sao), câu mực đêm và các chi phí 

cá nhân ngoài chương trình. 

KHÁCH SẠN 2 SAO TẦNG 

TRÊN 

2.790.000Đ/ KHÁCH 3.340.000Đ/ KHÁCH 

KHÁCH SẠN 2 SAO TẦNG 

DƯỚI  

2.990.000 Đ/KHÁCH 3.540.000 Đ/KHÁCH 

TẾT ÂM LỊCH. KHỞI HÀNH TỐI MÙNG 2,3. PHỤ THU 1.000.000Đ/ KHÁCH 
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Thuế VAT 08% 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 
Trẻ em dưới 5 tuổi Miễn phí, ngủ chung bố mẹ. 

Mỗi cặp vợ chồng chỉ được kèm 1 bé, bé thứ 2 mua 50% giá tour (có đầy đủ 

như người lớn, nhưng ngủ kèm). 

Từ 5 -10 tuổi 75% vé tour: ngủ chung bố mẹ, 1 chỗ ngồi trên xe, ăn uống theo chương trình. 

Mỗi cặp vợ chồng chỉ được kèm 1 bé, bé thứ 2 mua 1 vé người lớn. 

Trẻ em 10 tuổi  Vé người lớn 

ĐIỂM ĐÓN 
19h00: Công ty: 367 Tân Sơn, phường 15, Quận Tân Bình. 

19h30: Trường Đại Học Hồng Bàng, 03 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình (Có chỗ gửi xe qua đêm: bãi 

xe nhà hàng Hoa Sứ của khách sạn Đệ Nhất). 

20h30: Cây xăng Comeco Bến xe Miền Tây. 

GHI CHÚ 
 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

 Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour không 

báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’ 

 Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không 

mang valy lớn.  

 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.  

 Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh. 

 Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai 

hải quan và visa khi đi tour. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Hải Đăng. Những thắc mắc, khiếu 

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

QUY ĐỊNH MUA TOUR VÀ  HỦY TOUR 
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 Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau 15 ngày so 

với ngày khởi hành mất 100% giá tour. (Không tính ngày chủ nhật.) 

 

 Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến công ty nhận tiền trong vòng 2 tuần kể từ ngày đăng ký tour. 

Chúng tôi chỉ thanh toán trong thời gian 14 ngày nói trên.  

 

Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe lửa, máy bay 

hoãn/hủy chuyến, Hải Đăng Travel sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào 

khác ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng của tour đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


