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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 Phú Quý 3 ngày 2 đêm đón tại
cảng Phan Thiết
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Mã Tour: TN-2322 - Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Đảo Phú Quý là một hòn đảo nhỏ nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 120km, ấn tượng đầu tiên của
bạn khi đặt chân đến đây là khung cảnh rất hoang sơ và gần như chưa có sự đụng chạm của các dịch vụ
du lịch chuyên nghiệp. Có lẽ vì thế mà Phú Quý đang dần trở thành cái tên hot hơn bao giờ hết trong đầu
của các bạn trẻ yêu du lịch. Hãy đến với tour du lịch đảo Phú Quý để cảm nhận sự hoang sơ trên đảo
này nhé.

ĐÊM 01: SÀI GÒN - PHAN THIẾT

23:00 Nhân viên Du Lịch Nắng Mới hỗ trợ quý khách làm thủ tục lên xe Phương Trang đi Phan Thiết (hoặc
Quý khách có thể tự túc thuê xe du lịch đi Phan Thiết, HDV Du Lịch Nắng Mới đón quý khách tại Cảng Phan
Thiết).

Quý khách nghỉ đêm trên xe.

NGÀY 01: PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

07:00: HDV sẽ đón quý khách tại cảng Thương Chánh Phan Thiết và làm thủ tục xuống tàu khởi hành đi
Phú Quý bằng tàu cao tốc lúc 07:30 sáng. Bắt đầu tour du lịch đảo Phú Quý.

10:00 Tàu cập cảng Phú Quý. Đoàn di chuyển về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
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11:00 Đoàn di chuyển đến nhà hàng dùng cơm trưa và quay về khách sạn.

15:00 Đoàn di chuyển xuống “Gành Hang” phóng tầm nhìn không xa du khách sẽ được nhìn thấy bãi biển
được bao bọc xung quanh là núi đá vôi ,cùng với một con đường dẫn xuống bãi biển vô cùng đẹp mắt ,du
khách sẽ được tham quan bãi biển mang tên là “Bãi Nhỏ”, nhỏ về diện tích nhưng ko hề nhỏ về vẻ đẹp và
vẻ hùng vĩ của bãi biển này, đây là câu nói mà những ai đã đặt chân đến “ Bãi Nhỏ ” dành tặng cho nó.

Tham quan Cột cờ chủ quyền và chụp hình lưu niệm.

16:30 Du khách sẽ được tiếp tục đến với một bãi biển được coi là đẹp nhất trên đảo Phú Quý, bãi biển được
mang tên “Vịnh Triều Dương” với bờ cát trắng mịn trãi dài, nước biển xanh ngắt một màu du khách sẽ
được  “Tắm biển” tại đây để cùng hòa mình vào làn sóng biển êm dịu, cảm giác như thiên đường này là
của ta.

Từ Vịnh Triều Dương du khách có thể nhìn thấy xa xa là “Hòn Tranh” một trong những hòn đảo nhỏ được
nhiều người biết đến nhất.

18:00 Quay về khách sạn tắm nước ngọt, thư giãn.

18:30 Đoàn dùng cơm tại nhà hàng. Về lại khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 02: PHÚ QUÝ HÒN ĐẢO NGỌC HOANG SƠ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

07:00 Quý khách dùng điểm tâm sáng.

07:30 Du khách sẽ được tận hưởng cảm giác vô cùng thích thú chỉ có tại Phú Quý khi đến với ngôi chùa
“Linh Sơn Tự “ một ngôi chùa nằm trên ngọn núi “Cao Cát”, lên đỉnh núi Cao Cát tận hưởng làn gió mát
rượi từ biển, nhìn tứ phía chỉ có biển khơi, cư dân Phú Quý ai cũng biết câu: "Tứ phương vô sự lầu”. Ý nói
lên đến đỉnh núi, nhìn quanh ra biển, yên bình đến quên hết sự đời.

09:00 Đoàn di chuyển tham quan "Mũi Dinh Thầy". Nằm trên mũi bãi đá nhô ra biển Mũi Dinh Thầy hay Mộ
Thầy đối với người dân nơi đây là một nơi vô cùng thiêng liêng và kính trọng, như vị thần che chở cho vùng
đất đó. Mộ Thầy chính là nơi thờ cúng hay tổ chức Lễ hội của người dân. Có đến được nơi đây du khách mới
có thể hiểu hết được sự thần kỳ của mẹ thiên nhiên đã tạo nên vẻ đẹp cho Mũi Thầy.

10:00 Đoàn di chuyển đến khu Nhà bè (còn gọi là Bè nuôi cá) tham quan. Được thiên nhiên ưu ái và trao
cho người dân trên đảo trữ lượng hải sản rất trù phú, đa dạng. Những nhà bè ở Phú Quý là một điểm đến
vô cùng đặc sắc mà du khách đến đây cũng không thể bỏ qua. Với những loại đặc sản như Huỳnh đế, Cầu
gai, Cua Mặt Trăng, cá Mú Sao Đỏ, cá Bớp... những nhà bè ở đây sẽ mang đến cho du khách những trải
nghiệm thú vị và tươi ngon của ẩm thực Phú Quý. Tại đây quý khách có thể tắm biển và lặn ngắm san
hô.Qúy khách dùng cơm và hải sản trên nhà bè.

12:00: Đoàn quay về khách sạn tắm nước ngọt, nghỉ ngơi.

14:00 Tham quan chùa Linh Bửu và chinh phục ngọn “Hải Đăng” nằm trên đỉnh “Núi Cấm” tham quan
Đuốc Bác Hồ. Sau đó leo lên ngọn Hải đăng cao 108m2 so với mực nước biển du khách sẽ được nhìn toàn
cảnh của ngư dân làng chài cũng như là quan sát toàn bộ huyện đảo Phú Quý.

15:00 Đoàn khởi hành tham quan khu điện gió, trên đường đi du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh sống
và sinh hoạt của ngư dân làng chài. Cùng với sự bào mòn của gió và nước biển đã tạo cho những bãi đá vôi
nằm cạnh biển đảo những hang động vô cùng kỳ thú và hấp dẫn, du khách sẽ được lưu lại những khoảnh
khắc vô cùng tuyệt vời.

16:30 Tham quan Đền thờ một vị công chúa, mà nhân dân địa phương thường gọi là miếu Bà Chúa. Theo
dân trên đảo, ngôi miếu này rất linh thiêng và nó gắn liền với một câu chuyện bi thương của người con gái
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tài sắc thuộc dòng dõi hoàng tộc Champa. Người con gái ấy chính là Bàn Tranh mà theo truyền thuyết là
con của vua Indravarmar III (918 - 959).

17:00 Quay về khách sạn nghỉ ngơi.

18:00 Đoàn di chuyển đến nhà hàng dùng cơm tối.

Tự do thưởng thức đặc sản Phú Quý tươi sống.

NGÀY 03 PHÚ QUÝ - PHAN THIẾT (ĂN: SÁNG, TRƯA)

06:30 Quý khách dùng điểm tâm sáng.

07:30 Du khách sẽ được tham quan chùa Linh Quang là di tích lịch sử cấp quốc gia tọa lạc trên một đồi cao
tại thôn Mỹ Khê xã Tam Thanh. Chùa được xây dựng vào thời Cảnh Hưng thứ 8 đến nay đã có hơn 250 tuổi.
Chùa còn lưu giữ các sắc phong của Triều Nguyễn.

08:00 Viếng thăm bộ xương cá voi tại Vạn An Thạnh.

08:30 Du khách tham quan các hộ mua, bán hải sản tươi sống. Tại đây quý khách mua sắm các mặt hàng
hải sản tươi, khô và quà lưu niệm.  

10:00 Đoàn thưởng thức món bò nóng Phú Qúy (còn gọi bê thui) rất ngon là món nổi tiếng của Phú Qúy.

11:00 Đoàn di chuyển về khách sạn lấy hành lý. Di chuyển ra Cảng Phú Qúy làm thủ tục khởi hành về Phan
Thiết lúc 12:00.

14:30 Tàu về đến Cảng Thương Chánh - Phan Thiết. Kết thúc chuyến tour du lịch đi đảo Phú Quý.

Chia tay đoàn 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 2,850,000đ Ô tô + Tàu cao tốc

 

BẢNG GIÁ TOUR THEO NHÓM

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

Khởi
hành

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

Khách
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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
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

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

Vé xe Phương Trang Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn.

Các bữa ăn trong chương trình (02 bữa sáng, 05 bữa chính).

Hướng dẫn viên tại địa phương tiếng Việt.

Phí tham quan các nơi theo chương trình.

Bảo hiểm du lịch theo tiêu chuẩn khách du lịch Việt Nam 20.000.000 VND/ trường hợp.

Vé tàu khứ hồi Phan Thiết - Phú Quý - Phan Thiết.
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Xe máy hoặc xe ôtô tham quan tại Đảo. 

Khách sạn đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn trên đảo.

Nước khoán 4 chai loại 350ml+ 4 khăn lạnh.

KHÔNG BAO GỒM :

Chi phí phát sinh phòng 02 người.

Chi phí thuê xe du lịch đi Phan Thiết

Chi phí phát sinh phòng đơn.

Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, giặt ủi, thức ăn, uống ngoài chương trình … 

Thuế VAT.

THÔNG TIN CẦN BIẾT:

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM:

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn.

Khách đi tour kèm theo 02 trẻ em dưới 05 tuổi: quý khách mua thêm 75% giá tour để có tiêu chuẩn ăn
uống, ghế ngồi trên xe, tham quan cho bé. 

Trẻ em dưới 02 tuổi đến 5 tuổi: miễn giá tour (cha mẹ tự lo cho bé).

Trẻ em trên 05 dưới 11 tuổi: 75% giá tour, bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe nhưng bé ngủ
chung với cha mẹ, không có giường riêng.

ĐIỀU KIỆN HỦY DỊCH VỤ :

Tour du lịch :

Sau khi xác nhận và thanh toán (ít nhất 50% tiền cọc giữ chỗ và thanh toán 100% tối thiểu 24 tiếng trước
ngày khởi hành), nếu:

Sau khi đặt cọc đến 3 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 40% tiền tour 

Hủy tour 3-2 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour 

Hủy tour 24 tiếng trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour 

Hủy tour ngay trong ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour. Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành
được tính là hủy ngay trong ngày. 

Hủy vé tàu thủy: áp dụng theo quy định của từng hãng tàu vận chuyển.

Trong trường hợp hủy chuyến đi vì lý do khách quan (Thời tiết, thiên tai, dịch bệnh…) hay do tàu thủy sẽ
hoàn lại toàn bộ những chi phí chưa được sử dụng cho việc tổ chức dịch vụ và không bồi thường thêm bất
kỳ khoản nào khác.
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LƯU Ý:

Khi tham gia chương trình tour, quý khách vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân (bản chính đối với khách
Việt Nam là CMND và Passport, vi sa và giấy phép ra Phú Qúy đối với người có quốc tịch nước ngoài.

Trẻ em không có CMND khi đi du lịch, nếu không có cha hoặc mẹ đi cùng phải có giấy ủy quyền của cha
mẹ và có xác nhận của công an địa phương để thủ tục hành chính.

Quý khách có mặt tại điểm hẹn ít nhất 30 phút trước giờ khởi hành và nên mang theo hành lý gọn nhẹ,
không quá cồng kềnh.

Một số thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình khách quan (thời tiết,
giao thông …). 

Trường hợp ra đến Phú Quý do thời tiết xấu tàu ngưng hoạt động thì quý khách phải chịu mọi chi phí phát
sinh trong những ngày ngoài Tour.

Ghi chú: 

Giờ giấc có thể thay đổi theo giờ tàu khỏi hành vì lý do tại bến cảng Phan thiết phải đợi thủy triều lên.
Nhưng các điểm tham quan sẽ đầy đủ như trong chương trình.

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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