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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 Phú Quốc - Nồng Nàn Đảo Ngọc 3N2Đ trọn gói giá
tốt

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Mã Tour: TN-448 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Phú Quốc: Được mệnh danh là hòn Đảo Ngọc, là đảo lớn nhất của Việt Nam. 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. Bạn có thể
tham gia tour du lịch Phú Quốc giá rẻ, hoặc tự tổ chức chuyến đi cho riêng gia đình bạn bằng cách thuê xe
du lịch tại Phú Quốc, sau đó tìm kiếm các thông tin mua vé tham quan tại Phú Quốc và các dịch vụ cho
thuê tàu du lịch tại Phú Quốc để chuyến đi của gia đình bạn trở nên đa dạng hơn.

NGÀY 01: PHÚ QUỐC CHÀO ĐÓN ĐOÀN (ĂN TRƯA/ ĂN TỐI )

Sáng: Quý khách tập trung tại Ga Quốc Nội, cổng D4, Sân bay Tân Sơn Nhất, HDV làm thủ tục bay chuyến
bay đi Phú Quốc. 

Đến sân bay Dương Đông. Xe du lịch 29 chỗ tại Phú Quốc và HDV đón quý khách đưa đoàn thăm quan Dinh
Cậu, Thủy Long Thánh Mẫu: Biểu tượng tính ngưỡng của người dân hải đảo (nơi họ tìm đến khấn nguyện
cho mỗi chuyến ra khơi).

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng. với đặc sản “Gỏi Cá Trích”. Sau đó Xe và HDV đưa đoàn về khách sạn
nhận phòng nghỉ ngơi, tự do tắm biển và dạo phố.

Thực đơn tham khảo:
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1. Gỏi cá Trích

2. Mực chiên nước mắm

3. Hải sản xao thập cẩm

4. Cá kho tộ

5. Lẩu chua cá nhám

6. Cơm trắng 

7. Trái cây+ trà đá

Mua vé Vinpearl Land Phú Quốc nơi được ví như một "Disneyland" với nhiều trò chơi trong nhà và ngoài trời
dành cho mọi lứa tuổi như: Tàu lượng siêu tốc, Đu quay vòng xoay, Đĩa quay siêu tốc, Đu quay văng…….
Biểu diễn cá heo, Công viên nước, Thủy cung (nhiều loài sinh vật biển và bò sát quý hiếm), Hoạt náo, lễ hội
đường phố,  Rạp chiếu phim 5D, Phố mua sắm và ẩm thực đường phố. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng , sau đó đoàn tự do khám phá Phú Quốc về đêm. 

(Du khách có thể đặt tour Câu mực đêm (chi phí tự túc) để tận hưởng trọn vẹn hơn vẻ đẹp Phú Quốc về
đêm)

NGÀY 02: KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng: Quý khách dậy sớm ngắm cảnh bình minh, đi dạo và dùng điểm tâm sáng sau đó khởi hành đi Nam
Đảo - Câu cá biển Đông - Lặn ngắm san hô và Khám phá đảo hoang Phú Quốc (Đoàn được cung cấp thiết bị
câu cá (dây câu, mồi) và được trang bị áo phao, kính lặn, ống thở khi tham gia lặn biển ngắm san hô)

Khu nuôi cấy Ngọc Trai - một trong những nét đặc trưng mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Phú
Quốc. Quý khách được tìm hiểu về quy trình nuôi cấy ngọc trai, được tận mắt chứng kiến quá trình mỗ trai
lấy ngọc và có cơ hội sỡ hữu những sản phẩm ngọc trai chính hiệu mang đến sự may mắn và thịnh vượng.

Khu di tích lịch sử Nhà Tù Phú Quốc: Được mệnh danh là địa ngục trần gian, nơi đã từng trải qua hai thời kỳ
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Thăm quan và viếng Chùa Hộ Quốc(Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc) –đây cũng là một địa điểm du lịch tham
quan tâm linh mới của Phú Quốc, tuy được xây dựng cách đây không lâu nhưng chùa đã thu hút rất nhiều
du khách và người dân tại đây đến tham quan lễ Phật và ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của chùa.

Trưa: Qúy khách thuê tàu câu cá tại Phú Quốc và Khám phá đảo hoang Phú Quốc, dùng bữa trưa trên tàu
với các đặc sản biển Phú Quốc hoặc tại nhà hàng tùy thuộc vào thời tiết và yêu cầu của đoàn.

Thực đơnntham khảo:

1. Rau muống xào tỏi

2. Tôm Thịt ram mặn

3. Cá chiên sốt cà

4. Canh chua cá biển

5. Cá nướng 
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6. Cơm trắng 

7. Trái cây+ trà đá

Chiều: Tắm biển tại Bãi Sao - một trong những bãi biển với làn nước xanh biếc, bở cát trắng mịn nổi tiếng
tại Phú Quốc. Đến Bãi Sao, quý khách tự do nghỉ ngơi, vui chơi và tắm biển (phí tắm nước ngọt + võng nằm
: chi phí tự túc)

Tối: Dùng cơm tối. Tự do tham quan Chợ đêm Dinh Cậu trải nghiệm văn hóa ẩm thực Phú Quốc. 

Thực đơn tham khảo:

1. Cá chiên nước mắm

2. Trứng chiên thịt

3. Salad dầu giấm

4. Gà ram gừng

5. Lẩu Salad xoong tôm thịt

6. Cơm trắng 

7. Trái cây + trà đá

NGÀY 03: PHÚ QUỐC - HẸN GẶP LẠI (ĂN SÁNG, TRƯA)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm. Tự do tắm biển hoặc sử dụng dịch vụ tại khách sạn. 

Trưa: Đoàn trả phòng, dùng cơm trưa. 

Thực đơn tham khảo:

1. Gỏi tôm thịt

2. Ghẹ sửa chiên bột

3. Tôm thịt ram

4. Rau xào tỏi

5. Lẩu ngót cá mú

6. Sò nường ( hay món tương đương)

7. Cơm trắng+ trái cây+ trà đá

Chiều: Xe đưa đoàn tham quan:

-  Chùa Sùng Hưng Cổ Tự viếng hương. 

-  Thăm Nhà thùng lâu đời nước mắm cá cơm truyền thống. 

- Vườn Tiêu Suối Đá, Vườn sim,  Suối tranh (nước nhiều từ tháng 6 – tháng 11 trong năm). 
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-  Cơ sở sản xuất hải sản khô, Làng chài Hàm Ninh (nơi có nhiều hải sản tươi sống với giá cả hợp lí).. 

Sau đó Xe và HDV đưa quý khách ra Sân bay Phú Quốc chào tạm biệt và chia tay.

Quý khách bay về Sài Gòn, kết thúc chương trình Phú Quốc 3 ngày 2 đêm và hẹn gặp lại du khách trong
chuyến hành trình tiếp theo!

( Thực đơn trên mang tính chất tham khảo)

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 Khách sạn Giá Tour Phương Tiện

Hàng ngày 3 Sao 4,299,000đ Máy bay + Ô Tô

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

- Xe ô tô du lịch hiện đại, điều hòa, đời mới đưa đón theo chương trình.

- Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Phú Quốc (Hãng Jetstar/Vietjet) + hành lý ký gửi 20kg đi, về. 

- Khách sạn 3*: phòng tiện nghi điều hoà, tivi, nóng lạnh khép kín 02người/phòng. Trường hợp lẻ nam hoặc
nữ ngủ ghép 03 người/ phòng.

- Ăn sáng: 02 bữa sáng tại khách sạn (áp dụng với dịch vụ bao gồm phòng).

- Bữa chính: Ăn 01 bữa trên tàu du lịch + 04 bữa cho chương trình 3N2D tại nhà hàng định mức 130.000
đồng/người/bữa  + 

- Vé thắng cảnh vào cổng các điểm du lịch theo chương trình + Vé tham quan Vinpearl Phú Quốc

- HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, am hiểu kiến thức tuyến điểm phục vụ đoàn theo tour.

- Bảo hiểm du lịch mức cao nhất 20.000.000 đồng/người/vụ (Hai mươi triệu đồng).

- Nước uống, khăn lạnh phục vụ đoàn: 01 chai nước + 01 khăn lạnh/ngày.
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GIÁ TOUR CHO TRẺ EM

- Trẻ em từ 2-11 tuổi mua 80% giá tour người lớn bao gồm vé máy bay + Xe + Tham Quan + Ăn Uống
nhưng ngủ chung với bố mẹ.

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM

  Thuế VAT. 

  Chi phí ngủ phòng đơn và các chi phí cá nhân ngoài chương trình. 

  Chi phí ăn ngoài chương trình.

  Phí tắm nước ngọt + võng nằm tại Bãi Sao

Vé thăm quan Safari Phú Quốc: 600.000đ/ người lớn, 500.000 vnđ/trẻ em. 

 

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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