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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Chùm tour du lịch khám phá phú quốc 1 ngày - Daily Tour
Thời gian: 1 Ngày

Mã Tour: TN-2239 - Khởi hành: Khách Sạn/Sân Bay

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch tại đảo Phú Quốc hằng ngày: Là một trong những hòn đảo tự nhiên lớn nhất Việt Nam,
Phú Quốc được biết đến là một trong những hòn đảo hoang sơ cùng với những bãi biển đẹp nhất thế giới.
Đến với Tour Phú Quốc du khách sẽ được tham quan các đảo lớn nhỏ, được thả hồn vào màn nước trong
veo, thưởng thức những đặc sản của biển, những món ăn đậm chất nơi đây... Các tour Du lịch Phú Quốc giá
rẻ được công ty Du Lịch Nắng Mới mở bán hàng ngày tại Văn Phòng Phú Quốc với thời gian 1 ngày sẽ cho
quý khách có nhiều sự chọn lựa khám phá theo cách riêng của bạn nhé. Bạn có thể gọi cho tổng đài thuê
xe du lịch tại Phú Quốc  0934 040 332 để hỗ trợ nhé.

PHÚ QUỐC 01: LẶN BIỂN NGẮM SAN HÔ CÂU CÁ NAM ĐẢO (01 NGÀY)

08h30: Xe du lịch 16 chỗ tại Phú Quốc đón khách tại điểm hẹn (TT Dương Đông) – Khởi hành đi Nam Đảo. 

Tham quan trại nuôi cấy ngọc trai Phú Quốc 

11h00: Đến An Thới – Di chuyển lên tàu du lịch câu cá ngắm san hô (đầy đủ áo phao, kiếng lặn, ống câu…)

Ăn trưa trên tàu - Nghỉ ngơi. 

14h00: Về lại bến cảng vào KDL  Bãi Sao – Một trong những bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc – Tự do tắm
biển, thư giãn…

16h30: Về lại điểm đón – Chia tay đoàn kết thúc chuyến tham quan.
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PHÚ QUỖC 02: HÒN MÓNG TAY HOẶC GẦM GHÌ - MÂY RÚT (TOUR 2 ĐẢO)

09h30: Xe du lịch 29 chỗ tại Phú Quốc và hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn (TT Dương Đông). 

Tới bến tàu, Cano tham quan 4 đảo tại Phú Quốc – khởi hành đi Hòn Móng Tay – hoặc Gầm Ghì: tàu đi
khoảng 50 phút dừng quý khách câu cá giải trí… 

Sau đó bơi ngắm san hô khám phá đại dương…

Vào Hòn Móng Tay hoặc Gầm Ghì hoặc Mây Rút – quý khách câu cá – bơi ngắm san hô, thư giãn hòa mình
vào biển xanh…ăn trưa trên tàu – nghỉ ngơi. 

15h00: Khởi hành về lại bến tàu, xe đưa đón khách về điểm hẹn – Chia tay đoàn kết thúc chuyến trải
nghiệm.

Tour Bao gồm: Xe theo chương trình, ăn trưa trên tàu, tàu câu cá, hdv, nước suối, khăn lạnh 

Thực đơn: cá chiên, tôm thịt ram mặn, rau xào, canh soup, trứng chiên, cơm trắng, trái cây. (có phục vụ ăn
chay theo yêu cầu)

Vì lý do thời tiết một số đảo có thể thay đổi. 

Phí đưa đón nếu khách ở xa cho tất cả các tour: Ông Lang – 120,000 đ/khách; Xe du lịch đón rước tại
Vinpearl Phú Quốc – 450.000 đ/khách, Intercontinental và Marriot: 220.000 đ/khách.

PHÚ QUỐC 03:  HÒN MÓNG TAY - GẦM GHÌ - MÂY RÚT (TOUR 3 ĐẢO)

09h00: Xe du lịch 45 chỗ tại Phú Quốc và hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn (TT Dương Đông). 

Đến cảng An Thới lên cano tham quan 3 đảo Phú Quốc – ngắm toàn cảnh An Thới, Mua vé đi Cáp Treo Hòn
Thơm... 

Đến Hòn Móng Tay: quý khách tắm biển, đi dạo, chụp hình, thư giãn… 

Sau đó qua hòn Gầm Ghì: Câu cá và bơi ngắm san hô 

Ăn trưa trên tàu qua hòn Mây Rút – nghỉ ngơi tham gia các trò chơi trên biển… 

17h30:  Tàu đưa quý khách về cảng – khởi hành về khách sạn. 

Tour Bao gồm: Xe du lịch tại Phú Quốc theo chương trình, ăn trưa trên tàu, tàu câu cá, hdv, nước suối. 

Thực đơn gồm: cá kho tộ, mực xào, cá chiên, tôm hấp, rau xào tỏi, canh soup, trứng chiên, cơm trắng, trái
cây. (có phục vụ ăn chay theo yêu cầu)

PHÚ QUỐC 04:  HÒN THƠM - MÓNG TAY - GẦM GHÌ - MÂY RÚT(TOUR CANO 4 ĐẢO)

09h00: Xe du lịch 35 chỗ tại Phú Quốc và hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn (TT Dương Đông).

Đến cảng An Thới lên tour Cano tham quan 4 đảo – ngắm toàn cảnh An Thới, mua vé Cáp Treo Hòn
Thơm... 

Quý khách câu cá gần cáp treo Hòn Thơm: trải nghiệm câu cá ở biển nhiều cảm giác và thú vị. 
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Check in Hòn Móng Tay: quý khách tắm biển, đi dạo, Selfie hoàn hảo với cảnh đẹp như tranh.

Tới Gầm Ghì: Bơi ngắm san hô, xem các loài cá tung tăng bơi lội. 

Ăn trưa và  hòn Mây Rút – nghỉ ngơi tham gia các trò chơi trên biển. 

17h00:  Tàu đưa quý khách về cảng – khởi hành về khách sạn. 

Tour Bao gồm: Xe tham quan Phú Quốc theo chương trình, ăn trưa trên tàu, tàu câu cá, hdv, nước suối. 

Thực đơn gồm: cá kho tộ, mực xào, cá chiên, tôm hấp, rau xào tỏi, canh soup, trứng chiên, cơm trắng, trái
cây. (có phục vụ ăn chay theo yêu cầu)

PHÚ QUỐC 05: THẺ MỰC ĐÊM

17h00: Xe du lịch 7 chỗ tại Phú Quốc đón quý khách tại điểm hẹn.

Ra bến cảng ngắm Hoàn Hôn trên đảo Phú Quốc, xuống Tàu câu mực tại Phú Quốc.

Màn đêm buông xuống – nhận ống câu, mồi tự mình trải nghiệm nghề thẻ mực đêm của ngư dân Phú
Quốc, cảm giác tuyệt vời khi chính mình câu được chú mực của biển xanh…và mực sẽ được chế biến theo
yêu cầu khi quý khách câu được. 

Nghỉ ngơi – ăn tối với món cháo mực đặc trưng của ngư dân. 

21h00: Khởi hành về lại bến tàu – Chia tay đoàn kết thúc chuyến trải nghiệm. 

Bao gồm: Tàu tour câu cá tại Phú Quốc, hướng dẫn viên, xe đưa đón, ống và mồi câu, áo phao. 

Các món ăn tối: Mì xào hải sản, tôm nướng, mì xào rau hải sản.

PHÚ QUỐC 06: HÀNH TRÌNH ĐÔNG NAM (01 NGÀY)

09h00: Xe du lịch ở Phú Quốc đón khách tại điểm hẹn (TT Dương Đông)   

Tham quan cơ sở nuôi cấy Ngọc Trai – Báu vật của biển Phú Quốc, tìm hiểu quy trình nuôi Trai lấy ngọc… 

Thưởng thức rượu Sim Rừng Phú Quốc. 

Vào vườn tiêu của người dân bản địa – Mua các sản phẩm được chế biến từ Tiêu: Muối Tiêu, Hồng Tiêu…

Xe tham quan làng chài Hàm Ninh Phú Quốc – Thưởng thức hải sản tươi sống (chi phí tự túc),  

Du ngoạn khu du lịch Suối Tranh (đi vào tháng 5 đến tháng 10), khám phá dòng suối thơ mộng, lưu lại
những hình ảnh đẹp 

Viếng chùa Hộ Quốc: cầu may mắn, bình an… 

Vào KDL Bãi Sao: một trong những bãi biển đẹp – tắm biển nghỉ ngơi. 

Viếng nhà tù Phú Quốc – Nơi ghi dấu bao chứng tích còn lại của chiến tranh. 

Vào Bãi Sao – Một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, tự do tắm biển nghỉ ngơi. 

Mua vé tham quan cáp treo Hòn Thơm. (Chi phí tự túc)
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Tìm hiểu quy trình sản xuất nước mắm Phú Quốc tại Nhà Thùng của dân địa phương 

16h30: Đưa quý khách về lại khách sạn- điểm đón. 

Bao gồm: hướng dẫn viên, xe du lịch đưa đón tại Phú Quốc, nước suối, phí tham quan.

Ngoài ra, chúng tôi còn có các tour phú quốc 3 ngày 2 đêm giá rẻ, land tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm tại
đảo và còn nhiều chương trình khác hấp dẫn.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Tuyến Tour Giá Tour Phương Tiện

Phú Quốc 1 370,000đ Ô tô + Tàu

Phú Quốc 2 500,000đ Ô tô + Tàu

Phú Quốc 3 720,000đ Ô tô + Tàu

Phú Quốc 4 850,000đ Ô tô + Tàu

Phú Quốc 5 330,000đ Ô tô + Tàu

Phú Quốc 6 270,000đ Ô Tô

Giá trên áp dụng cho khách mua tour trực tiếp tại văn phòng Phú Quốc - Khởi hành hằng
ngày

Tour du lịch Phú Quốc khởi hành hằng ngày - Xe đón sân bay Phú Quốc và khách sạn. Quý khách vui
lòng liên hệ để đặt tour trước. Giá ghép lẻ chỉ dành cho khách ghép hằng ngày. Quý khách đi nhóm lớn vui
lòng liền hệ để có giá tốt nhât.

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

QUY ĐỊNH CHUNG

- Qúy khách vui lòng kiểm tra từng mã tour dự định đăng kí khớp với từng chương trình tour

- Tour sẽ bao gồm tất cả những những phần để cập trên từng mã tour.

- Chúng tôi sẽ phụ thu thêm tiền xe nếu quý khách ở khu vực Bắc Đảo, Mường Thanh, Novela,...
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- Quý khách sẽ trả thêm một số chi phí nếu sử dụng dịch vụ phát sinh như: bia, nước ngọt, áo phao, ống
thở, lặn ngắm san hô bằng bình dưỡng khí, ăn uống trên tàu.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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