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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 khách đoàn Phú Quốc - Vinperland 3 ngày 3 đêm
bằng tàu cao tốc

Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du Lịch Nắng Mới là đơn vị chuyên tổ chức các chương trình du lịch phú quốc 3 ngày 3 đêm bằng tàu
cao tốc giá rẻ. Chúng tôi chuyên tổ chức các tour Phú Quốc hàng ngày, tour du lịch Hà Tiên kết hợp
Campuchia, cho thuê xe du lịch tại Phú Quôc, dịch vụ bán vé máy bay và vé tàu cao tốc, dịch vu cho thuê
cano tham quan 4 đảo hoang sơ tại Phú Quốc. Ngoài ra chúng tôi còn tô chức tour Phú Quốc khách lẻ ghép
đoàn daily hằng ngày, thuê xe 45 chỗ đi Hà Tiên và nhiều dịch vụ khác tại Phú Quốc.

NGÀY 1: TP HCM - HÀ TIÊN 320KM (ĂN: SÁNG, TRƯA)

21:00 Xe và Hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới đón khách tại điểm hẹn.

Xe du lịch đi Hà Tiên, và gia các trò vui chơi có thưởng trên xe cùng hướng dẫn viên như: IQ dí dỏm, nghe
nhạc hiệu đoán chương trình,...

22:00 Kết thúc chương trình. Quý khách ngủ đêm trên xe.

 

05:30 Đến TX Hà Tiên, đoàn vệ sinh cá nhân tại nhà hàng.

05:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng. 

07:00 Khởi hành đến bến tàu Hà Tiên.

Làm thủ tục lên tàu  đến đảo ngọc Phú Quốc - Tàu Super Đông chuyến tàu dự Kiến 08:20-09:20.

 

09:30 Đến Phú Quốc, xe du lịch tại Phú Quốc đón đoàn tại cảng Bãi Vòng khởi hành tham quan  Suối Tranh
theo đường lát đá gập ghềnh lên nguồn 300m để khám phá thiên nhiên kỳ bí để tận hưởng khung cảnh
hữu tình đẹp tựa như tranh, có nhiều hang động huyền hoặc, kỳ bí, Hang dơi nằm trên núi cao chừng 200
m, sâu đến 50m , có nhiều thạch nhũ đẹp, lạ mắt...

 

10:30 Xe đưa Quý khách đến tham quan làng chài Hàm Ninh, ngôi làng cổ, hoang sơ với những mái nhà
tranh, vách tre giản dị. Quý khách có thể thưởng thức đặc sản Hàm Ninh hoặc mua về làm quà cho người
thân: ghẹ, hải mã sống ngâm rượu, hải mã chiên giòn, quả dứa biển và trái mỏ quạ để ngâm rượu thuốc….
đây là những đặc sản chỉ có ở Phú Quốc (chi phí tự túc).
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11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

12:00 Khởi về về khách sạn, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

13:00 Mua vé Vinperl Phú Quốc để bắt đầu chương trình khám phá (Chưa bao gồm - Chi phí bữa tối tự túc).

 

Với quy mô 170.000m2 tại Bãi Dài của đảo Ngọc Phú Quốc, hấp dẫn du khách với một khuôn viên hoành
tráng bao gồm: Thủy cung, công viên nước, thế giới games, rạp chiếu phim 5D, khu mua sắm, làng ẩm
thực, khu phố ăn nhanh… biểu diễn cá heo, chương trıǹh nàng tiên cá, lễ hội đường phố, hoạt náo đường
phố …

 

20:00 Xe đưa quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi.

Quý khách tự do dạo chợ đêm Dương Đông hoặc tự thưởng thức các hải sản tươi sống tại đảo. Ngủ đêm tại
Phú Quốc.

 

NGÀY 2: PHÚ QUỐC - BIỂN XANH VẪY GỌI (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

07:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Xe du lịch đi Nam Đảo Phú Quốc, hành trình xuyên qua những cung đường đẹp nhất Phú Quốc, với
những rặng dừa nhô ra biển, những cánh rừng già bạt ngàn. Đoàn dừng chân, nghỉ ngơi tắm biển tại Bãi
Sao - một trong những bãi biển đẹp và nên thơ nhất Phú Quốc.

 

08:30 Trên đường đi đoàn ghé tham quan cơ sở nuôi cấy ngọc trai để tìm hiểu cách các nghệ nhân chế tác
ngọc trai thành những món trang sức cầu kỳ bắt mắt.

09:00 Tham quan Nhà Tù Phú Quốc hay còn gọi nhà lao Cây Dừa.

10:30 Tới bãi Sao đoàn tự do tắm biển với bãi biển cát trắng và những rặng dừa nghiên mình soi bóng.

12:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

 

14:00 Đoàn xuống tàu câu cá lặn ngắm san hô với các chiến lợi phẩm câu được chế biến ngay trên tàu. Lặn
ngắm san hô trong làn nước trong xanh với các đàn tung tăng bơi lội.

16:00 Trở về lại đất liền, khởi hành về lại khách sạn.

16:45 Về đến khách sạn, quý khách tắm rửa, nghỉ ngơi.

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Quý khách tự do dạo phố, chợ Đêm tại Phú Quốc.
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NGÀY 3: PHÚ QUỐC - HÀ TIÊN - TP HCM (ĂN: SÁNG, TRƯA)

07:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:30 Trả phòng khách sạn.

09:00 Khởi hành đến cảng Bãi Vòng.

09:20 Làm thủ tục lên tàu về lại Hà Tiên - Giờ tàu dự kiến 10:00 -11:20.

11:10 Đến cảng Hà Tiên, đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

12:10 Khởi hành về lại TP HCM.

20:00 Về đến điểm đón ban đầu. Chia tay đoàn và hẹn gặp lại quý khách./.

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 Thời gian Khách sạn Giá tour Phương tiện

Theo yêu cầu 3 ngày 3 đêm 3 sao 2,450,000  Máy bay + Tàu cao tốc

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng đoàn 20 khách trở lên.

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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Giá tour bao gồm:

Xe du lịch 29-45 chỗ đưa rước theo chương trình.

Tàu Supper Đông khứ hồi.

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 01 bữa điểm tâm tại khách sạn + 02 bữa tại nhà hàng.

+ Ăn chính: 04 bữa ăn chính tiêu chuẩn 130.000 đ/suất.

Hotel 2 sao: Lucky, Thi Long Phụng... 2-4 khách/phòng.

Vé tham quan theo chương trình.

Bảo hiểm với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp.
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Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

Không bao gồm:

Chi phí chương trình Teambuilding và Gala Dinner và Lửa Trại.

Vé tham quan Vinpearl Phú Quốc

Vé tham quan Safari Phú Quốc.

Vé cáp treo Hòn Thơm

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Thuế VAT.

 

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. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour.

Trẻ em từ 05 - dưới 11 tuổi: 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với
gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên mua
thêm 1 suất giường đơn.

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

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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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