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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

Tour du lịch 3 ngày khám phá Đảo Phú Quý bằng tàu 2022
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-496 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Đảo Phú Quý: Còn gọi là Cù Lao Thu hay Cù Lao Khoai Xứ, là một đảo nhỏ, với diện tích khoảng
16 km². Huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận, khoảng cách tới các vùng lân cận:
- Cách thành phố Phan Thiết 120 km về hướng Đông Nam.
- Cách quần đảo Trường Sa 540 km về phía Tây Bắc.
- Cách thị xã Cam Ranh 150km (về phía Nam).
- Cách Côn Đảo 330km (về phía Đông Bắc).
- Cách thành phố Vũng Tàu 200km (về phía Đông).

Hòn đảo sở hữu một khung cảnh tuyệt đẹp với nước biển trong xanh, bãi cát dài trắng xóa và muôn sắc
màu của những rạn san hô và sinh vật dưới đáy biển. Là một trong số những địa điểm du lịch biển nổi tiếng
xinh đẹp nhất của Bình Thuận, đảo Phú Quý hiện đang ngày càng nhộn nhịp đón chào du khách đến tham
quan, nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Đảo Phú Quý có thời tiết mát mẻ, nhiệt độ trung bình khá thuận lợi cho việc tắm biển và dạo biển hay
tham quan biển đảo. Quanh năm đều tấp nập du khách đến đây để nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy đến thăm đảo
Phú Quý vào bất kì thời gian rảnh nào của bạn để có thể tận hưởng hết cảm giác thư thái như là một món
quà mà thiên nhiên đã ban tặng và mang lại cho vùng biển này.

Tour du lịch Đảo Phú Quý trong thời gian 3 ngày 3 đêm tại Du Lịch Nắng Mới luôn chắc chắn sẽ mang lại
cho du khách sự phụ vụ tốt nhất trong chuyến đi đầy ý nghĩ về biển đảo quê hương. Ngoài ra, Quý Khách
cũng có thể tham khảo chương trình ngắn ngày hơn cũng được chúng tôi tổ chức hàng tuần Tour du lịch đi
đảo Phú Quý 2 ngày 1 đêm.
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NGÀY 1: TP HCM - PHAN THIẾT

Ăn: Sáng, trưa, tối

Sáng 04h00: Xe và HDV đón Quý Khách tại địa chỉ 39B Hồng Hà, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM, khởi
hành đi chương trình khám phá Biển Đảo Phú Quý.

Đoàn dùng điểm tâm sáng trên đường đi. Trên xe HDV sẽ thuyết minh về những địa danh cũng như tham
gia vào các chương trình game show gắn kết các thành viên trên đoàn.
Đến Phan Thiết, quý khách nghỉ ngơi và dùng cơm trưa trước khi lên tàu ra đảo.

Trưa: Quý khách làm thủ tục lên đảo để bắt đầu hành trình khám phá Đảo Phú Quý.
Đoàn sẽ mất 03 tiếng 45 phút để lênh đênh ngắm cảnh biển khơi, ngắm trời mây xanh ngắt và những đàn
cá tung tăng bơi lội. Quý khách sẽ có những trải nghiệm mới về vẻ đẹp của biển đảo quê hương.

Tàu cập bến, xe du lịch đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi.
Tối: Dùng cơm tối. Nghỉ đêm trên đảo Phú Quý và tự do khám phá đảo về đêm.

NGÀY 2: KHÁM PHÁ ĐẢO PHÚ QUÝ

Ăn: Sáng, trưa, tối

Sáng: Quý Khách dùng điểm tâm tại nhà hàng.
Quý khách sẽ trải nghiệm đảo bằng xe máy (2 khách/ xe).
Đoàn sẽ ghé tham quan Chùa Linh Sơn nằm trên ngọn núi Cao Cát và có lịch sử trên 250 năm. Chinh phục
ngọn dốc cao để đến với tượng mẹ Quan Âm, tại đây quý khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh biển
đảo Phú Quý.

Điểm tiếp đến trong chương trình là hải đăng Núi Cấm, chinh phúc Hải Đăng để có 1 góc nhìn khác về đảo
Phú Quý từ trên cao. Tiếp tục tham quan hệ thống quạt gió Phong Điện để cung cấp điện cho toàn bộ hệ
thống đảo,hướng dẫn viên sẽ thuyết minh về cách vận hành và cung cấp điện của nhà máy điện gió này.

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa, và chuẩn bị đồ tắm cho chương trình buổi chiều.

Quý khách sẽ tham quan Ghành Hang - một vách đá lớn tựa lưng vào biển. Qua sự bào mòn của thiên
nhiên đã tạo nên vô số hang động kỳ thú nơi đây.

Tiếp tục tham quan Bãi Nhỏ với bãi biển trong xanh, khung cảnh hùng vĩ sẽ làm mê đắm những tay săn
ảnh. Đoàn chụp hình tại cột cờ thiên liêng chủ quyền của đảo, niềm tự hào khi lá cờ tổ quốc tung bay trong
gió biển thể hiện chủ quyền biển đảo Phú Quý.

Đoàn dừng chân tại Vịnh Triều Dương để tư do tắm biển trong làn nước xanh trong và bãi cát trắng trải dài.
Tối: Đoàn dùng cơm tối với đặc sản trên đảo.

Tự do khám phá đảo về đêm.

Ngủ đêm trên đảo.

NGÀY 3: ĐẢO PHÚ QUÝ - PHAN THIẾT - SÀI GÒN

Ăn: Sáng, trưa.
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Sáng: Quý khách dùng điểm tâm, trả phòng. Khởi hành ra bến tàu khởi hành vế Phan thiết.
Đến Phan Thiết, đoàn sẽ tự do mua sắm các đặc sản và dùng cơm trưa tai nhà hàng.
Sau bữa trưa đoàn tiếp tục khởi hành về TP HCM, kết thúc chương trình Tour du lịch đi Đảo Phú Quý,
tạm chia tay và hẹn ngày gặp lại./.

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)

Khởi hành Phòng nghỉ Giá trọn gói ghép đoàn Phương tiện

Thứ 6 hàng tuần Khách sạn địa phương 2,950,000đ Ô tô + Tàu cao tốc

Bảng giá tour theo nhóm

Lư ý: bảng giá được áp dụng riêng cho khách đăng ký đi tour theo nhóm.

Khời
hành

Khách
sạn 6 Khách 8 Khách 10 Khách 12 Khách 14 Khách > 20

Khách

Thứ
6

hàng
tuần

Chuẩn
đảo
(đủ
tiện

nghi)

3,550,000 3,450,000 3,350,000 3,350,000 3,050,000 2,950,000

Các điểm đón khách tour đảo Phú Quý:

- 39B Hồng Hà Nối Dài - Phường 2 - Tân Bình.

- Siêu Thị Maximark Cộng Hòa - Tân Bình.

- Nhà Văn Hóa Thanh Niên - Quận 1.

- Hàng Xanh - Cây xăng Comexco Q. Bình Thạnh.

- Siêu thị điện máy Nguyễn Kim - 65 Trần Hưng Đạo.

 

Giờ tàu chạy tuyến Phan Thiết - Đảo Phú Quý:

Tùy vào điều kiện thủy triều mà giờ tàu chạy có thể thay đổi như sau:

- Tàu chạy sớm nhất 5h (khách sẽ khởi hành 22h30).

- Trễ nhất là 11h30 (khách sẽ khởi hành 05h00 sáng).

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
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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
LƯU Ý:
Vì Phú Quý là đảo xa đất liền nên việc di chuyển bằng tàu cao tốc từ cảng Phan Thiết đến cảng Phú Quý và
ngược lại phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và thông báo từ phía nhà tàu. Để đảm bảo sự an toàn cho khách
hàng, nếu có sự cố bất khả kháng do thời tiết gây ra, đoàn không thể thực hiện đúng hành trình tour thì tất
cả phần phát sinh như khách sạn, bữa ăn, phương tiện di chuyển... khách hàng sẽ thanh toán toàn bộ phần
phát sinh, Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về phát sinh này.

GIÁ TOUR BAO GỒM:
1. PHÍ VẬN VẬN CHUYỂN:
A. Xe ô tô: Phương tiện vận chuyển tùy thuộc theo từng chương trình du lịch: Với chương trình đi bằng xe:
Xe máy lạnh (7, 16, 29, 35, 45 chỗ) sẽ được công ty sắp xếp tùy theo số lượng khách của từng đoàn, phục
vụ suốt chương trình tham quan.
+ Nhóm từ 1 - 4 khách: Sắp xếp xe 7 chỗ.
+ Nhóm từ 5 - 14 khách: Sắp xếp xe 16 chỗ.
+ Nhóm từ 15 - 25 khách: Sắp xếp xe 29 chỗ.
+ Nhóm từ 25 - 30 khách: Sắp xếp xe 35 chỗ.
+ Nhóm từ 30 - 40 khách: Sắp xếp xe 45 chỗ.

B. Tàu cao tốc Hưng Phát 26 khứ hồi chặng PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ - PHAN THIẾT.

2. PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN:
- Bố trí 2 khách/ phòng. Trường hợp khách thứ 3 ở ghép cùng hoặc phụ thu tiền phòng đơn để được bố trí
riêng phòng.
- Khách sạn công ty đặt cho các chương trình tham quan có tiêu chuẩn tương ứng với dịch vụ mà đã cam
kết trong dịch vụ bao gồm khi Quý khách đăng ký đi du lịch. Nếu cần thiết thay đổi về các lý do khách sạn
thay thế sẽ tương đương với tiêu chuẩn của khách sạn ban đầu quý khách đã đăng ký và sẽ được báo cho
du khách trước khi khởi hành.
- Những yêu cầu đặc biệt thêm quý khách cần thông báo trước cho công ty sẽ được đáp ứng tùy theo khả
năng cung cấp của khách sạn và khách hàng phải trả thêm phí (nếu có) đối với các yêu cầu này.
- Công ty có quyền không đáp ứng những yêu cầu này nếu khách sạn từ chối cung cấp dịch vụ.
- Giờ nhận phòng tại các khách sạn là sau 13:30 và trả phòng trước 11:30 ngày hôm sau.

3. CHI PHÍ ĂN UỐNG THEO GIÁ TOUR:
Khách hàng được lo ăn theo giá tour trọn gói: Bao gồm từ bữa sáng ngày đi cho tới bữa trưa ngày về, cụ
thể là:
+ 02 Bữa sáng thường: Tiêu chuẩn - 50.000 người/bữa.
+ 04 Bữa chính (Trưa ): Tiêu chuẩn - 120.000/người/bữa.
+ 01 bữa tiệc của Huỳnh Đế tiêu chuẩn 250.000 vnd/người/bữa).

4. BẢO HIỂM DU LỊCH:
Giá dịch vụ du lịch trọn gói đã bao gồm bảo hiểm với mức đền bù cao nhất là 20.000.000đ/khách đối với
chương trình du lịch trong nước và 10.000 USD/khách đi du lịch nước ngoài. Việc bồi thường (nếu có) sẽ do
đơn vị bảo hiểm thực hiện theo đúng quy định - Quy tắc bảo hiểm dành cho khách đi du lịch.

5. DỊCH VỤ KHÁC:
Khách hàng được hưởng các dịch vụ kèm theo trong giá tour trọn gói bao gồm:
+ Vé tham quan theo chương trình.

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 5

+ Phí tàu thuyền tham quan đảo.
+ Nước uống tinh khiết theo tiêu chuẩn 2 chai/người/ngày.
+ Khăn lạnh hàng ngày.
+ Thuốc y tế theo tour.
+ Nón du lịch công ty.
+ Hướng dẫn viên Tiếng Việt trọn tour.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Các dịch vụ ngoài không bao gồm trong giá tour mà khách hàng sử dụng riêng như: ăn uống ngoài - giặt
ủi - điện thoại.. - Vé vào cổng các khu vui chơi tại các mục (Chi phí tự túc). - Tiền bồi dưỡng cho nhân viên
phục vụ - Thuế giá trị gia tăng (VAT) - Phụ phí phòng đơn: 150.000 vnd/khách.

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:
- Trẻ em dưới 5 tuổi: Được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được
kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
- Trẻ em từ 5 - 11 tuổi: Mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1
trẻ em 5 - 11 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn.
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Mua một vé như người lớn.
- Vé máy bay, xe lửa, phương tiện vận chuyển công cộng: Mua vé theo quy định của của các đơn vị vận
chuyển này.

NHỮNG YÊU CẦU ĐẶC BIỆT TRONG CHUYẾN DU LỊCH:
Các yêu cầu đặc biệt của quý khách phải được báo trước cho công ty ngay tại thời điểm đăng ký. Công ty
sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu này trong khả năng của mình song sẽ không chịu trách nhiệm về bất
kỳ sự từ chối cung cấp dịch vụ từ phía các nhà vận chuyển, khách sạn, nhà hàng và các nhà cung cấp dịch
vụ độc lập khác.

QUY ĐỊNH HỦY VÉ:
- Trường hợp bị hủy bỏ do công ty: Nếu công ty không thực hiện được chuyến du lịch, công ty phải báo
ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng trong
vòng 3 ngày kể từ lúc việc thông báo hủy chuyến du lịch, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản,
khách không phải chịu bất kỳ khoản phínào cho việc này (kể cả phí chuyển khoản khi đăng ký dịch vụ).
- Trường hợp bị hủy bỏ do khách hàng: Khách hàng phải trực tiếp liên hệ với công ty.
Dưới đây là mức phạt hủy tour tối đa, chi phí này có thể được giảm tùy theo điều kiện của từng nhà cung
cấp dịch vụ cho công ty chúng tôi:

ĐỐI VỚI KHÁCH ĐI DU LỊCH TRONG NƯỚC:
• NGÀY LỄ TẾT:
- Quý khách muốn chuyển sang chương trình khác phải báo sớm 10 ngày trước khi khởi hành. Sau 10 ngày
phạt 10% trên giá vé du lịch và chỉ áp dụng chuyển qua các tuyến du lịch trong nước.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch ngay sau khi đăng ký đến 7 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu
phạt 30% trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 7 - 5 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 50%
trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 5 - 3 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 80%
trên giá vé du lịch.
- Quý khách tự ý hủy chuyến du lịch trong vòng 2 ngày trước khi khởi hành, hủy không báo trước hoặc đến
trễ sau giờ khởi hành phải hủy vé du lịch, Quý khách sẽ chịu phạt 100% trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy phạt chuyến du lịch có dịch vụ vé máy bay - xe lửa phải tuân theo các điều kiện hủy phạt
của các đơn vị vận chuyển này.

• NGÀY THƯỜNG: - Quý khách muốn chuyển sang chương trình khác phải báo sớm 7 ngày trước khi khởi
hành. Sau 7 ngày phạt 10% trên giá vé du lịch và chỉ áp dụng chuyển qua các tuyến du lịch trong nước.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch ngay sau khi đăng ký đến 4 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu
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phạt 20% trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 4 - 2 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 50%
trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng 2 ngày trước khi khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 80% trên
giá vé du lịch.
- Quý khách tự ý hủy chuyến du lịch mà không báo trước hoặc đến trễ sau giờ khởi hành phải hủy vé du
lịch, Quý khách sẽ chịu phạt 100% trên giá vé du lịch.
- Trường hợp hủy phạt chuyến du lịch có dịch vụ vé máy bay - xe lửa phải tuân theo các điều kiện hủy phạt
của các đơn vị vận chuyển này.

TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:
Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì một lý do bất khả kháng (hỏa
hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh...), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn
thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng
tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.

NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT KHI ĐI TOUR:
• Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung đúng giờ, Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm khi
Quý khách đến trễ.
• Một số thứ tự, chi tiết trong chương trình: giờ bay; giờ xe lửa; giờ tàu cao tốc,... có thể thay đổi để phù
hợp với tình hình thực tế của chuyến đi (thời tiết, giao thông...).
• Qui định nhận và trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 11h.
• HDV Công ty thông báo cụ thể thời gian và địa điểm cho khách vào buổi chiều trước ngày khởi hành 01
ngày.
• Quý khách vui lòng ngồi đúng số ghế - cung cấp khi đăng ký tour.
• Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ.
• Giấy tờ tùy thân tiền bạc, hành lý tư trang quý giá. Quý khách tự giữ lấy. Công ty du lịch sẽ hỗ trợ tìm
kiếm và không chịu trách nhiệm đền bù.
• Quý khách nên mang theo 01 cây dù xếp che nắng, mưa. Giầy thể thao hoặc dép có quai hậu để tiện đi
lại.
• Quý khách cần tuân theo qui định thời gian tập trung của HDV, tránh việc trễ giờ hẹn gây ảnh hưởng
chung cho cả đoàn.
• Vì lý do sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm, Quý Khách vui lòng không mang thực phẩm từ bên ngoài
vào nhà hàng, khách sạn. Đối với thức uống khi mang vào phải có sự đồng ý của nhà hàng, khách sạn và bị
tính phí nếu có.
• Trước khi rời khỏi chỗ ngồi: trên xe, nhà hàng, điểm tham quan, mua sắm, trả phòng khách sạn... Quý
khách thường xuyên kiểm tra lại hành lý, tư trang cá nhân: bóp, ví, túi xách, máy ảnh, máy quay phim,
điện thoại... đề phòng việc bỏ quên, thất lạc gây thiệt hại và ảnh hưởng chuyến tham quan của Quý khách.
• Quý khách cẩn thận khi đi lại trong các điểm tham quan, không được đứng, leo trèo ở những nơi không
an toàn. Cẩn thận khi đi lại trên tàu, đò. Qua đường phải đi đúng luật qui định. Những gia đình có trẻ em
vui lòng quan sát và trông giữ các bé cẩn thận.

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
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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