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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 Đảo Phú Quốc - Hòn Móng Tay - Safari - Bùn
Khoáng

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Mã Tour: TN-2238 - Khởi hành: Hằng Ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm: Được mệnh danh là hòn Đảo Ngọc, là đảo lớn nhất của Việt Nam.
Du Lịch Phú Quốc nổi tiếng với những bãi biển dài hoang sơ. Vẻ đẹp nơi đây luôn gây ấn tượng mạnh tới du
khách khi đến Phú Quốc. Cùng với con người xứ đảo thân thiện, hải sản tươi ngon, nhiều đặc sản nổi tiếng
như: nước mắm, hồ tiêu, ngọc trai, khí hậu mát mẻ quanh năm, sẽ níu chân du khách khi đến với vùng biển
đảo này. Chương trình tour du lịch khám phá Land tour đảo Phú Quốc giá rẻ sẽ đón khách tại khách sạn
và sân bay Dương Đông hằng ngày rất phù họp cho quý du khách tiết kiệm được thời gian mà vẫn tham
gia được hành trình land tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm trọn vẹn. Ngoài ra văn phòng đại diện Du Lịch Nắng
Mới còn có chương trình land tour Phú Quốc 2 ngày 1 đêm, tour Phú Quốc khám phá 4 đảo khởi hành hằng
ngày và các tour du lịch khách đoàn Phú Quốc theo yêu cầu.

NGÀY 01: PHÚ QUÔC  - VINPEARL LAND VÀ SAFARI

(Dùng bữa: Trưa, Tối)

Xe du lịch đón tiễn sân bay Phú Quốc và hướng dẫn viên đón khách ăn trưa (đón khách tại sân bay hoặc
bến tàu bãi Vòng) - về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Quý khách tự do tham quan:

Lựa chọn 1: Mua vé vui chơi Vinpearlland Phú Quốc: với khu vơi chơi trong nhà và ngoài trời đầy cảm giác
mạnh như: tháp rơi tự do, đu quay lộn đầu, đĩa quay, xe điện đụng…Khám phá thủy cung với nhiều sinh vật
quý hiếm cùng các show diễn hấp dẫn như: Nàng tiên cá, cho cá mập ăn, tắm công viên nước với đường
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trượt siêu lòng chảo, đường trượt lốc xoáy, phim 5D, biểu diễn nhạc nước…

Lựa chọn 2: Mua vé Vinpearl Safari Phú Quốc đầu tiên tại Việt Nam: đặc sắc với 30 phút ở vườn thú mở
tham quan bằng xe chuyên dụng quý khách trải nghiệm đặc biệt khi đi rất gần các loài động vật hoang dã,
các loài thú quý hiếm trên thế giới có mặt tại đây: Hổ bengal, Tê giác trắng, Tinh Tinh, Hồng Hạc…hay trải
nghiệm cho động vật ăn, chụp ảnh…

Lựa chọn 3: Tắm Bùn Khoáng Phú Quốc: quý khách thư giãn với dịch vụ như - ngâm bùn khoáng nóng, ôn
tuyền thủy liệu pháp, thư giãn tại hồ bơi…

Lựa chọn 4: Mua vé cáp treo Hòn Thơm để đến với cáp treo vượt biển dài nhất thế giới và tận hưởng vẽ
đẹp của quần đảo An Thới từ trên cao.

Trở về khách sạn - Tự do đi dạo chợ đêm, nghỉ đêm (quý khách tự túc ăn tối).

NGÀY 2: HÒN MÓNG TAY - MÂY RÚT - CÂU CÁ VÀ BƠI NGẮM SAN HÔ

(Dùng bữa: Trưa, Tối)

Ăn sáng - khởi hành đi Nam đảo tham quan:

Cơ sở nuôi cấy ngọc trai - các trang sức bằng Ngọc trai chính hiệu được nuôi cấy tại Phú Quốc.

Khởi hành đi tour du lịch 4 đảo 1 ngày lên tàu khám phá quần đảo An Thới với 18 hòn đảo lớn nhỏ, có thể
mua vé Cáp Treo Hòn Thơm, các hòn đảo còn đậm nét hoang sơ: Hòn Thơm, Hòn Dăm, Hòn Dừa…ngắm
cảnh thanh bình các ghe thuyền của ngư dân đánh bắt hải sản. Quý khách trải nghiệm tour câu cá ngắm
san hô: tàu trang bị đầy đủ áo phao, ống câu, mồi câu…thuyền viên hướng dẫn quý khách câu cá - cá câu
được có thể chế biến ngay tại tàu.

Sau đó quý khách bơi ngắm san hô ở hai hòn đảo Hòn Móng Tay or Dăm Ngang + Hòn Mây Rút (tùy vào
tình hình thời tiết).

Ăn trưa trên tàu với thực đơn dân dã: canh soup thịt bằm, tôm thịt ram mặn, cá chiên, trứng chiên, rau
muống xào tỏi, trái cây, cơm trắng,…

Quay về lại cảng An Thới - về khách sạn nghỉ ngơi ăn tối.

NGÀY 3: KHÁM PHÁ ĐÔNG ĐẢO - PHÚ QUỐC

(Dùng bữa: Trưa)

Ăn sáng làm thủ tục trả phòng - Tham quan và mua sắm đặc sản địa phương:

Thắng cảnh Dinh Cậu: nơi tôn thờ tín ngưỡng của người dân trên đảo mỗi khi ra khơi đánh bắt.

Vườn tiêu Phú Quốc - nông sản nổi tiếng của Phú Quốc.

Nhà thùng nước mắm: tìm hiểu quy trình chế biến nước mắm Phú Quốc hảo hạng.

Chùa Sư Muôn: ngôi chùa cổ giữa núi rừng yên tĩnh.

Cơ Sở Rượu Sim: loại rượu được lên men từ Sim rừng Phú Quốc, rất độc đáo và thơm ngon. 

Suối Tranh: một bức tranh sơn thủy của xứ đảo (tháng 5 đến tháng 10).
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Làng chài Hàm Ninh: đi dạo cầu cảng Hàm Ninh -  tự do thưởng thức hải sản tươi sống như: Ghẹ Xanh, Sò
Dương, Tôm Tít (thưởng thức hải sản tươi sống tại đây - chi phí tự túc).

Ăn trưa -  Ra sân bay chia tay đoàn - Kết thúc chuyến tham quan.

Note: các bữa ăn và điểm tham quan có thể thay đổi do giờ bay, thời tiết và các yếu tố khác. Nếu quý
khách không ăn bữa nào chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền theo bữa ăn đó, địa điểm câu cá có thể thay đổi tùy
theo mùa./.

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)

STT Khách sạn 2-4 khách 5-7 khách 8-10 khách

1 3N2D - không phòng 1,650,000 1,450,000 1,350,000

2 2 sao phố: Lucky, Victoria, Galaxy.. 2,050,000 2,000,000 1,900,000

3 3 Sao phố: Golden daisy, Lam Hà, Nice Life… 2,100,000 2,150,000 2,100,000

4 4 sao: Hòa Bình, Ocean Pearl… 2,800,000 2,750,000 2,550,000

5 Resort 3 sao Biển: Kim Hoa, Sea Star… 2,950,000 2,850,000 2,700,000

BẢNG GIÁ MUA VÉ THAM QUAN SAFARI & VINPEARLAND TỰ TÚC

Tuổi Vinpearland Safari Combo Vinpearland+ Safari Tắm bùn

Người lớn(>1m4) 500.000 600.000 850.000 290.000

Trẻ em(1-<1m4) 400.000 500.000 700.000 180.000

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

CHI PHÍ BAO GỒM: (CHI PHÍ KHÔNG ÁP DỤNG CHO NGÀY LỄ - TẾT)

- Ăn trưa và tối: 4 bữa ăn chính x 130.000 đ/suất (01 bữa ăn trên tàu với thực đơn: canh soup thịt. bằm,
tôm thịt ram mặn, cá chiên, trứng chiên, rau muống xào tỏi, trái cây, cơm trắng,…).

- Bao gồm khách sạn 02 đêm theo tiêu chuẩn lựa chọn (02 - 3 khách/phòng).

- Chi phí câu cá: tàu được trang bi đầy đủ dụng cụ câu cá, áo phao, kính bơi.
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- Xe du lịch tại Phú Quốc

-  HDV  tiếngViệt  nhiệt  tình,  vui  vẻ  suốt  tuyến,  bảo  hiểm du  lịch  nội  địa  (mức  bồi  thường  tối  đa
30.000.000đ/vụ).

- Nước suối Dasani 02 chai/khách/ngày, khăn lạnh 01 cái/ngày, vé tham quan theo chương trình.

KHÔNG BAO GỒM:

- Bữa ăn sáng ngày đầu tiên (50.000 VND).

- Giá mua vé vinpearland Phú Quốc: 500k/người lớn - 400k/trẻ em.

- Giá mua vé Vinpearl Safari Phú Quốc: 600k/người lớn - 500k/trẻ em.

- Giá vé Combo Vinpearl và Safari Phú Quốc : 850k/NL - 700k/trẻ em.

- Giá mua vé cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc: 500k/NL và 350k/trẻ em.

- Vé tắm bùn khoáng.

- Chi phí cá nhân và chi phí phát sinh do hàng không hủy/hoãn chuyến, chi phí ghế dù, nước ngọt.

- Thuế VAT.   

- Trẻ em:  Dưới 6 tuổi: miễn phí, bữa sáng tại khách sạn tự túc. Từ 6 đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour. Từ 11
tuổi trở lên tính bằng giá người lớn. (02 người lớn nếu có 02 trẻ em dưới 6 tuổi, thì một trẻ em tính 50% giá
tour).

***Note: bảng giá thay đổi sẽ được báo trước trước 15 ngày cho quý công ty./.

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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