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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 khám phá biển đảo Phú Quý 2N1Đ bằng tàu cao
tốc 2022

Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
Mã Tour: TN-1264 - Khởi hành: Tối 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch đi đảo Phú Quý 2 ngày 1 đêm: Là một trong những hòn đảo còn rất hoang sơ nằm cách
trung tâm thành phố Phan Thiết - Bình Thuận khoảng 56 hải lý. Du khách di chuyển ra Đảo Phú Quý từ
cảng Phan Thiết bằng phương tiện tàu cao tốc (SuperDong hoặc Tàu Hải Quân Phú Quý). So với những hòn
đảo khác thì Phú Quý mang một vẻ đẹp tự nhiên và tinh nguyên tựa như một viên ngọc trai quý hiếm nằm
giữa biển khơi đang chờ du khách khám phá.

 

Đến đảo, du khách sẽ được tham quan một số địa danh về tâm linh và nhiều cảnh đẹp khác trên đảo như:
Chùa Linh Sơn, Bãi Nhỏ, Gành Hang, Vịnh Triều Dương, Cột cờ đảo Phú Quý, núi Cao Cát, ngọn hải đăng
Núi Cấm,... Ngoài ra, ở đảo còn có rất nhiều đặc sản khác như cua huỳnh đế, cua mặt trăng, cua đá và rất
nhiều các loại cá biển khác với giá cực kì rẻ.

 

Một điều đặc biệt khác nữa mà Du Lịch Nắng Mới muốn giới thiệu đến du khách khu du lịch đảo Phú Quý đó
là sự dễ thương của người người dân nơi đây, hầu hết người dân Đảo Phú Quý rất thân thiện, nhiệt tình và
hiền lành. Một mẹo khác nữa là nước biển tại các bãi tắm quanh khu vực đảo có độ mặn rất dễ chụi không
như độ mặn của những vùng biển khác và người viết bài này cũng đã làm thử vài ngụm, vi vậy du khách
cũng nên thử qua khi có dịp đến đảo (Không khuyến khích người dị ứng nước biển nhé, hihi...).

 

Vì đây là một trong những tour du lịch ngắn ngày di chuyển từ đất liền ra đảo khá xa mang tính chất khám
phá và trải nghiệm, chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên cân nhắc trước khi đặt tour du lịch đi đảo Phú
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Quý 2 ngày 1 đêm này cũng như chuẩn bị sức khỏe trong việc đi tàu xe. Hoặc nếu khách hàng có nhiều
thời gian hơn nữa thì có thể tham khảm chương trình tour du lịch đi đảo Phú Quý 3 ngày 3 đêm cũng được
chúng tôi thiết kế nhưng với lịch trình và thời gian thoải mái hơn. Mọi thông tin cần tư vấn về tour đi đảo
Phú Quý hoặc vé tàu đi đảo Phú Quý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí
nhé!

NGÀY 01: SÀI GÒN - PHAN THIẾT

Ăn:  trưa, tối

Sáng: Đón quý khách tại cảng Phan Thiết. Làm thủ tục lên tàu.

Quý khách làm thủ tục lên đảo để bắt đầu hành trình khám phá Đảo Phú Quý. Đoàn sẽ mất 02 giờ 10 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 nghiêm mới về vẻ đẹp của biển đảo quê hương.
Trưa: Tàu cập bến, xe du lịch đưa quý khách về khách sạn dùng cơm trưa và nhận phòng nghỉ ngơi.

Chiều: Quý khách sẽ trải nghiệm đảo bằng xe máy (2 khách/xe).
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.
Quý khách thỏa sức chụp lại những bức ảnh kì ảo tại eo biển đẹp nhất của đảo Phú Quý làm kỉ niệm cho
chuyến đi.
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 sản trên đảo. Quý khách tham gia chương trình Hát Với Nhau vui
nhộn và những trò chơi sân khấu có thưởng do hướng dẫn viên tổ chức.

Thực Đơn ăn tối có cua Huỳnh Đế:

Mực 1 nắng chiên

Hào Đá Phú Quý 

Huỳnh đế (Đặc sản Phú Qúy)

Lòng xào mướp

Cá rạng sốt cà

Canh cá ngừ nấu phớt

Sườn ram

Cơm trắng + Nước Uống

Nghỉ đêm trên đảo Phú Quý và tự do khám phá đảo về đêm.

NGÀY 02: ĐẢO PHÚ QUÝ - CHÙA LINH SƠN - HẢI ĐĂNG - SÀI GÒN
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Ăn: Sáng, trưa

Sáng: 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 phúc
ngọn dốc cao thoi thoải để đến với tượng mẹ Quang 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, đoàn sẽ chinh phúc ngọn Hải Đăng để có 1 góc nhìn
khác về đảo Phú Quý từ trên cao.
Thưởng thức 1 ly cà phê mang đậm hương vị biển tại những quán cà phê của người dân địa phương.

Trưa: Đoàn làm thủ tục trả phòng và dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương.

Đoàn tự do mua sắm các đặc sản làm quà cho người thân tại các chợ Cá trên đảo với các đặc sản như mực
trứng, cá thu, dòm xanh,... Quý khách ra cảng tàu để khởi hành về lại Phan Thiết với lịch tàu Phú Quý -
Phan Thiết.
Chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại trong những chuyến hành trình khác./.

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)

Phòng nghỉ Giá trọn gói từ Phương tiện

Khách sạn địa phương 2,150,000đ Ô tô + Tàu cao tốc

THƯỞNG THỨC HẢI SẢN TƯƠI SỐNG CỦA ĐẢO

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
Giá tour bao gồm:

Vận chuyển:
- Tàu cao Tốc Phan Thiết - Đảo Phú Quý và ngược lại.

Ăn uống:
+ Ăn sáng: 01 bữa tại nhà hàng + 01 bữa buffet sáng tại nhà hàng.
+ Ăn chính: 02 bữa chính tiêu chuẩn 120.000 đồng/bữa + 01 Bữa Hải Sản 280,000đ.

Khách sạn:
Khách sạn tiêu chuẩn 1 sao (2-4 khách/phòng) đầy đủ tiện nghi.

Tham quan:
+ Những điểm tham quan tính phí theo chương trình.
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+ Xe máy tham quan đảo ngày 02 (2 khách/ 1 xe).

Quà tặng:
+ Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường 50,000,000đ/trường hợp.
+ Nón du lịch.
+ Nước uống đóng chai: 02 chai/khách/ngày.
+ Khăn lạnh.

Tiệc tối: Âm thanh, karaoke giao lưu văn nghệ.

Không bao gồm:

- Xe du lịch đời mới máy lạnh 7-16-29 - 45 chỗ, ghễ ngã hoặc xe Gường Nằm đưa đón suốt tuyến.
- Xe trung chuyển từ Cảng về nhà nghỉ và ngược lại.

- Tham quan ngoài, ăn uống ngoài chương trình. Các trò chơi, hoạt động trong điểm du lịch.
- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi,...
- Thuế VAT.

Giá vé dành cho trẻ em:

- Trẻ em dưới 02 tuổi: Miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan
(nếu có) cho bé.
- Trẻ em từ 02 - dưới 05 tuổi: Miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham
quan (nếu có) cho bé. Trẻ em từ 05 – dưới 11 tuổi: 50% giá tour người lớn - Bao gồm các dịch vụ ăn uống,
ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình.
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn./.

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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