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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 Đảo Ngọc Phú Quốc 3 ngày giá trọn gói
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-438 - Khởi hành: Hàng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Phú Quốc: Nổi danh như một thiên đường nghỉ dưỡng vùng nhiệt đới và là nơi của những người
yêu ánh nắng. Gió biển mát dịu cùng với các bãi biển cát trắng ngời, với nước biển xanh trong như pha lê
làm cho đảo Phú Quốc thực sự như là một thiên đường. Thắng cảnh và các dịch vụ: Rừng nguyên sinh,
vườn tiêu khu tượng, suối Tranh, làng chài Hàm Ninh, Dinh Cậu, thuê xe du lịch tại Phú Quốc, thuê tàu du
lịch tại Phú Quốc... Nghề truyền thống: sản xuất nước mắm. Đặc sản: Gỏi cá trích, ghẹ nướng muối ớt, vẹm
xanh nướng mỡ hành.

 

Với Tour du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm này, quý khách sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất
tại hòn đảo được mệnh danh là Đảo Ngọc - một thiên đường nghỉ dưỡng.

NỔI BẬT:

  Chùa Sư Muôn

  Trại nuôi ong mật

  Làng chài cổ Hàm Ninh  

  Suối Tranh

  Cơ sở nuôi cấy ngọc trai
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  Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc

  Nhà tù Phú Quốc

  Bãi Sao – bãi biển cát trắng đẹp nhất Phú Quốc

NGÀY 01: SÀI GÒN - PHÚ QUỐC (ĂN: TRƯA/TỐI)

Xe du lịch 45 chỗ tại Phú Quốc đón du khách tại sân bay Phú Quốc, đưa đoàn về khách sạn gửi hành lý, tự
do nghỉ ngơi

11g30: đưa đoàn đi ăn trưa với đặc sản Phú Quốc tại nhà hàng. 

Chiều: Khởi hành tham quan phía Đông đảo:

- Vườn tiêu với những nọc tiêu thẳng tắp, xanh mơn mỡn, nổi tiếng chắc hạt, thơm ngon 

- Cơ sở ủ rượu vang Sim – một loại rượu đặc sản tại địa phương, thưởng thức rượu Sim rừng miễn phí

- Chùa Sư Muôn hay còn gọi là Hùng Long Tự, dâng hương, cầu an cho người thân

- Làng chài cổ Hàm Ninh nơi đây nổi tiếng với nghề đánh bắt lưới ghẹ, cá ngựa, hải sâm, hái rong biển, Quý
khách có dịp thưởng thức hải sản tươi vừa đánh bắt với giá gốc

- Suối Tranh – dòng suối đẹp bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh, chỉ tham quan Suối Tranh vào mùa mưa (chỉ
tham quan từ tháng 6- tháng 11)

- Ăn tối tại nhà hàng địa phương.

Option thêm: Mua vé tham quan Vinpearl Land Phú Quốc giá rẻ (nếu Quý khách vào Vinpear Phú Quốc thì
sẽ đi bằng xe trung chuyển của VinPearl, tự bỏ chương trình tham quan đông đảo, bỏ ăn tối, không bù
chương trình, không bù hoặc chuyển bữa ăn)

Về khách sạn nghỉ ngơi. 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: 350.000đ/khách)

NGÀY 02: THAM QUAN PHÚ QUỐC (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Dùng điểm tâm sáng tại Khách sạn.

8g00: Xe đưa du khách tham quan:

- Cơ sở nuôi cấy ngọc trai  tìm hiểu về quy trình nuôi trai lấy ngọc và tự tay mổ ốc trai  

-  Đến cảng An Thới, lên tàu du lịch câu cá tại Phú Quốc 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 

- Ăn trưa trên tàu câu cá lặn ngắm san hô tại Phú Quốc

Tàu cập bến, xe đưa Quý khách tiếp tục tham quan Nam đảo:

- Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc, nằm tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển. Đường lên Chùa tuyệt đẹp với
một bên là rừng núi xanh tươi, một bên là đại dương mênh mông
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- 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 với cách ủ truyền thống có lic̣h sử hơn 200 năm phát triển tại Phú Quốc

- Đến Bãi Sao - bãi biển cát trắng đẹp nhất Phú Quốc từ tháng 2 đến tháng 10, trầm mình trong làn nước
trong vắt, mát rượi 

18g30: ăn tối tại nhà hàng  

Xe đưa Quý khách về khách sạn, trên đường về sẽ ghé chợ đêm Dinh Cậu, Quý khách tự do dạo chợ, mua
đặc sản và khám phá văn hóa ẩm thực địa phương, sau đó bách bộ về khách sạn 

NGÀY 03: PHÚ QUỐC - SÀI GÒN (ĂN: SÁNG)

Sáng: Dùng điểm tâm tại khách sạn, tự do tắm biển và mua sắm. Làm thủ tục trả phòng. Đoàn dùng bữa
trưa.

Chiều: Sau đó xe và HDV đưa khách ra Sân Bay Phú Quốc - tiễn đoàn về lại TP HCM, kết thúc tour và xin
hẹn 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)

Khách sạn Gía Tour Vé Máy bay khứ hồi

2 Sao 2,600,000

Từ 1,980,0003 Sao 2,700,000

4 Sao Phố 3,290,000

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

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vận chuyển: Xe du lịch tại Phú Quốc 16,29,35,45 chỗ
- Vé máy bay khứ hồi: SÀI GÒN - PHÚ QUỐC - SÀI GÒN (Viet Nam Air - Viet jet Air).
- Khách sạn: Phòng trang bị TV, ĐT, máy nước nóng lạnh, máy lạnh.
+ Khách sạn 2 Sao: Kim Hoa, Anh Đào, Gió Biển, Minh Hồng, Hương Toàn, Sao Mai...
+ Khách sạn 3 Sao: Hương Biển, Hòa Bình, Thiên Thanh, Cửu Long...
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+ Khách sạn 4 Sao: Sasco, Sài Gòn Phú Quốc, Longbeach, Eden...

- Ăn uống: 2 bữa sáng bao gồm trong giá phòng, 4 bữa chính (140.000đ - 150.000d/suất), ăn chung đoàn.  

Khách đáp từ 11g30 về sau trừ lại 120.000đ/suất hoặc ăn trưa 1 dĩa +1 ly thay cho set menu.

- Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

- Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh.

- Khách được bảo hiểm trọn tour với phí bồi thường cao nhất: 20.000.000đ.

- Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Ăn uống ngoài, giặt ủi, điện thoại, chi phí cá nhân, dù ghế bố tại các bãi tắm.
- Thuế giá trị gia tăng VAT.

GIÁ VÉ MÁY BAY TRẺ EM:

- Trẻ em từ 0 tuổi đến 2 tuổi = 10% - Trẻ em từ 2 tuổi đến 11 tuổi = 100%.
- Hành lí xách tay 7kg/ khách. Mỗi nhóm giá đình được tặng 1 kiện hành lí kí gởi 15kg cho 4 người.

LƯU Ý:

- Dưới 5 tuổi: miễn phí (bố mẹ tự lo vé tham quan, chi phí ăn nghỉ nếu có phát sinh, không được mua bảo
hiểm)

- Từ 5 đến dưới 10 tuổi = ½ giá tour trọn gói (1 chỗ ngồi xe, 1 suất ăn, ngủ ghép chung bố mẹ)

- Từ 10 tuổi trở lên tính bằng giá người lớn (1 chỗ ngồi xe, 1 suất ăn, 1 suất ngủ)      

- 2 người lớn được kèm 1 trẻ em dưới 10 tuổi; trẻ em thứ 2 dưới 5 tuổi mua ½ vé, trẻ thứ 2 từ 5- dưới 10
tuổi mua 1 vé.

3. Quy định khác: 

- Giờ nhận phòng từ 12g – 14g, giờ trả phòng trước 12g, tuy nhiên Quý khách có thể được ưu tiên
nhận phòng sớm nếu Khách sạn có phòng trống

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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