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TRỌN GÓI 3 NGÀY 2 ĐÊM : KHÁM PHÁ NÉT ĐẸP HOANG SƠ – THAM QUAN 

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA XỨ ĐẢO - LẶN NGẮM SAN HÔ  

Trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp đến hoàn hảo 

Mã tour: PROMOTION2020 

Thời gian thực hiện: 3 ngày 2 đêm 

Phương tiện: tại Phú Quốc 

Hình thức : tour ghép đoàn 

NGÀY 1 :  PHÚ QUỐC - THAM QUAN ĐÔNG ĐẢO (ĂN TRƯA, CHIỀU) 
 

NGÀY 2:  THAM QUAN NAM ĐẢO ( ĂN 3 BỮA ) 
 

Buổi sáng: Dùng điểm tâm sáng tại Khách sạn, sau đó du khách tham quan: 
8h00: Xe đưa du khách tham quan: 

 Cơ sở nuôi cấy ngọc trai  tìm hiểu về quy trình nuôi trai lấy ngọc và mua sắm ngọc 
trai chính hiệu. 

OPTION 1: 
  Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc – xem film tư liệu, cảm nhận nỗi đau của các chiến 

sĩ yêu nước và sống với niềm tự hào dân tộc 
 Cơ sở nước mắm Phú Quốc - vớ́i cách ủ truyèn thóng có lịch sử hớn 100 na m phát 

triẻn tại Phú Quóc. 
  Đến Bãi Sao - bãi biển cát trắng đẹp nhất Phú Quốc từ tháng 4 đến tháng 10, trầm 

mình trong làn nước trong vắt, mát rượi 
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng trên bãi biển. 
14h00: Quý khách tiếp tục tham quan: 

 Chùa Hộ Quốc – ngôi chùa lớn nhất của Đảo Phú Quốc, cúng chùa cầu an. 
 Trại nuôi ong lấy mật – tìm hiểu tập tính sinh hoạt của loài ong, thưởng thức sản 

phẩm chế biến từmật ong thớm ngon bổ dưỡng 
  Dinh Cậu nét văn hóa tín ngưỡng, chỗ dựa tinh thần của ngư dân trên trên đảo trước 

khi ra khới. Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên đảo Phú Quốc. 
OPTION 2: 

 Đến cảng An Thới, lên tàu du lịch đến Hòn Dâm, Hòn Dừa, Hòn Rõi…neo tàu, câu cá 

theo cách truyền thống của ngư dân Phú Quốc. Tàu được trang bị đầy đủ áo phao, kính lặn, 

ống thở, chân vịt…để Quý khách có thể chiêm ngưỡng hệ động vật phong phú, rực rỡ sắc 

màu dưới đáy biển Phú Quốc. 

12h00: Ăn trưa trên tàu  
 Tiếp tục câu cá và lặn ngắm san hô, tắm biển 

 Tàu cập bến, Quý khách đươc đưa đến Bãi Sao  , quý khách tự do tắm biển thỏa thích.. 

18h00: Ăn tối tại khách sạn với đặc sản địa phướng. Tự do nghỉ ngới. 
 

Group 1, Ganh Gio Hamlet, Cua  Duong  Commune, 

Phu Quoc Island, Kien Giang Province, Vietnam. 

Liên hệ với chúng tôi: +84 (0) 939 949 092;  
Website: phuquocbienngoc.com;    E-mail: phuquocbienngoc.tourist@gmail.com;    

Xe và hướng dẫn đón du khách tại sân bay Phú Quốc, đưa đoàn về khách sạn gửi hành lý, 
tự do nghỉ ngới 

11h30: ăn trưa với đặc sản Phú Quốc,  nhận phòng nghỉ ngới. 
14h30: Khởi hàn tham quan phía Đông đảo: 

 Vườn tiêu với những nọc tiêu thẳng tắp, xanh mớn mỡn, nổi tiếng chắc hạt, thớm 
ngon 

 Cớ sở ủ rượu vang Sim – một loại rượu đặc sản tại địa phướng, thưởng thức rượu 
Sim rừng miễn phí 

  Suối Tranh,  Dòng suối đẹp như tranh bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh, gồm nhiều con 
suối nhỏ nhập lại thành thác nước lớn - trekking, tắm suối (Tháng 5 đến tháng 11) 

  Làng chài cổ Hàm Ninh nới đa y nỏi tiéng vớ́i nghè đánh bát lướ́i ghẹ, cá ngựa, hải 
sa m, hái rong biẻn, Quý khách có dịp thướ̉ng thức hải sản tưới vừa đánh bắt với giá 
gốc ( chi phí tự túc ) 

  Về khách sạn tắm biển 
18h00:  Ăn tối tại khách sạn với đặc sản địa phướng 

 Tự do dạo bãi biển, thưởng thức không khí yên tĩnh tuyệt vời của huyện đảo 
Hoặc đăng ký tour câu mực đêm (Chi phí tự túc: tháng11 đến tháng3 : 
374.000đ/khách, tháng4 đến tháng10:  450.000đ/khách).  

mailto:phuquocbienngoc.tourist@gmail.com
http://www.tourphuquoc.vn/vn/article_detail.aspx?mid=164&aid=237


 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

- Chương trình tour ghép đoàn. 

- Xe đời mới, chất lượng cao đưa đón và tham quan theo chương trình tại Phú Quốc.   

- Khách sạn :  2 khách/phòng , trường hợp lẻ nam hoặc nữ thì ngủ ghép 3 người / phòng. 

- Ăn Phụ:  2 bữa  buổi sáng . 

- Ăn Chính:  4 bữa ăn chính với thực đơn phong phú đa dạng. 

- Hướng Dẫn Viên nhiệt tình, chu đáo  phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

- Nước suối và khăn lạnh (2 chai 350 ml, 2 khăn/người/ngày). 

- Vé vào cổng tham quan theo chương trình, phí bến bãi.  

- Tàu du lịch ngắm san hô được trang bị đầy đủ áo phao,  mắt kiến, ống thở, chân bơi. 

- Bảo Hiểm theo chương trình (20.000.000đ/vụ) khách được bảo hiểm trọn tour. 

 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

- Thuế VAT. 

- Chi phí cá nhân. 

- Vé tàu, vé máy bay  đến Phú Quốc. 

- Vé vui chơi giải trí tại Vinpearl + Safari. 

- Vé cáp treo ra đảo Hòn Thơm. 

- Chi phí ăn uống phát sinh cho trẻ em dưới 5 tuổi, chi phí cá nhân, tour câu mực đêm, các bữa ăn ngoài chương trình. 

- Chi phí phát sinh khi máy bay đổi/ hủy chuyến bay. 

- Hoa hồng cho đại lý. 

 

GIÁ VÉ CHO TRẺ EM :  

- Từ 5 đến dưới 10 tuổi: 50% giá vé tour trọn gói (Có riêng 1 suất ăn, 1 chỗ ngồi, vé tham quan và bảo hiểm, ngủ chung 

với ba mẹ). 

- Từ 10 tuổi trở lên: Giá như người lớn. 

- Dưới 5 tuổi: miễn phí. 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ dưới 5 tuổi (Ăn uống tự túc, ngủ chung với bố mẹ). Từ trẻ 

thứ 02 trở đi tính bằng 50% giá vé tour trọn gói. 

 

ĐIỀU KIỆN HỦY, GIẢM KHÁCH:  

Hủy trước ngày khách đến  

- Huỷ từ 15 ngày - 30 ngày Không bị phạt 

- Hủy từ 9 ngày - 14 ngày Phạt 30% tour trọn gói 

- Hủy từ 4 ngày – 8 ngày Phạt 50% tour trọn gói. 

- Hủy từ 3 ngày Phạt 100% tour trọn gói. 

 

GHI CHÚ: 
-Khi đi quý khách nhớ mang theo CMND hoặc Passport, trẻ em phải mang theo giấy khai sinh hoặc thẻ học sinh hoặc thẻ 
bảo hiểm có hình. 
-Chương trình có thể thay đổi trình tự các điểm tham quan để phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy 
đủ chương trình. 
 

NGÀY 3: TẠM BIỆT PHÚ QUỐC ( ĂN SÁNG ) 
 
Buổi sáng: Dùng điểm tâm sáng tại Khách sạn, tự do tắm biển, nghỉ ngới hoặc tham 

quan mua sắm tại chợ Dướng Đông (phướng tiện tự túc), Chợ nằm ngay trung tâm thị 

trấn Dướng Đông, bên bờ sông Dướng Đông là chợ lớn nhất của huyện đảo Phú Quốc, 

cho đến khi trả phòng, xe đưa du khách ra sân bay Phú Quốc, làm thủ tục lên máy bay, 

tạm biệt. 

Tùy theo giờ bay của quý khách chương trình sẽ sắp xếp lại nhưng vẫn đảm bảo đủ các điểm tham quan. 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT HÀNH TRÌNH THÚ VỊ VỚI PHÚ QUỐC BIỂN NGỌC TOURIST 



GIÁ TRỌN GÓI :  (Giá áp dụng cho nhóm tối thiểu từ 2 khách trở lên  ) 

BẢNG GIÁ ÁP DỤNG CHO TẾT 2020 

Giá tour 3n2đ ghép đoàn áp dụng Tết 2020 cho đến khi có 

thông báo mới 

Người lớn/trẻ em 

từ 10 tuổi trở lên 

Trẻ em  

từ 5 - < 10 tuổi 

Landtour + KS 2* phố: Anh Đào, Sailling, Amelia, Huy 

Hoàng, Trường Thịnh, Gold…  ăn sáng 1 tô + 1 ly.  
1.990.000đ 995.000đ 

Landtour + KS 2* resort: Mango, Goldbeach, Daisy, 

Palma …  buffet sáng + hồ bơi, bãi biển chung. 
2050.000đ 1.020.000đ 

Landtour + KS 3* phố : Nice Life, Praha, Lê Vân, Gaia, 

Ola…   buffet sáng + hồ bơi + bãi biển chung. 
2.300.000đ 1.150.000đ 

Landtour + KS 3* resort: Kim Hoa, Orange ,... buffet sáng 

+ hồ bơi + bãi biển riêng. 
2.750.000đ 1.375.000đ 

Landtour + KS 4* phố : Hòa Bình, Boulevard,  Lahana, 

Ocean Pearl,... buffet sáng + hồ bơi + bãi biển chung. 
2.750.000đ 1.375.000đ 

Landtour + KS 4*5* Resort: Amarin, Thiên Thanh, Sài 

Gòn Phú Quốc, Sea Shell,… buffet sáng + hồ bơi + bãi biển 

riêng. 

3.600.000đ 1.800.000đ 

Group 1, Ganh Gio Hamlet, Cua  Duong  Commune, 

Phu Quoc Island, Kien Giang Province, Vietnam. 

 

Liên hệ với chúng tôi: +84 (0) 939 949 092;  
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