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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 khám phá 4 đảo Phú Quốc
4 ngày 3 đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du lịch Nắng Mới chuyên tổ chức chương trình tour du lịch Phú Quốc khám phá 4 đảo 3 ngày 2 đêm
hằng ngày, đến với chúng tôi bạn có thể  chọn những điểm bạn yêu thích tại Phú Quốc và xách ba lô khởi
hành hành cùng chúng tôi. Chúng tôi chuyên tổ chức tour du lịch phú quốc daily hằng ngày, cho thuê tàu
lặn ngắm san hô Phú Quốc, cho thuê cano đi 4 đảo Phú Quốc, land tour phú quốc 3 ngày 2 đêm cho các
nhóm khách nhỏ gia đình hay cơ quan đoàn thể đến Phú Quốc với mức giá tốt nhất, dịch vụ chất lượng
nhất.

NGÀY 1: TP HCM - PHÚ QUỐC (ĂN: TỐI)

Buổi sáng:  Quý khách đáp chuyến bay đến Phú Quốc. Xe và hướng dẫn viên đón quýĐến sân bay Phú
Quốc, xe du lịch tại Phú Quốc và HDV đón quý khách và đưa quý khách về lại với vườn sinh thái Bắc Đảo.
Tại đây, quý khách nghe hướng dẫn viên thuyết mình về lịch sử hình thành đảo cũng như thuở sơ khai ông
cha ta đã mở cõi vùng đất phú quốc. Điểm đầu tiên trong chương trình, quý khách ghé về Rạch Vẹm ngẵm
biển, sau đó quý khách xuống tàu gỗ để tham quan Mũi Hàm Rồng. Dùng cơm trưa tại Rạch Vẹm

14:30 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi - tự do tắm biển tại đảo Phú Quốc.

18:00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương với món đặc sản gỏi cá Trích và các món hải sản tươi
sống.

Ngoài ra quý khách có thể đặt mua thêm những hải sản tươi sống như bào ngư, tôm hùm, cá nhám… (Chi
phí không bao gồm).

 

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/
https://www.dulichnangmoi.com/tour-du-lich-kham-pha-dao-phu-quoc-1-ngay-gia-re.html
https://www.dulichnangmoi.com/ve-tau-phu-quoc-cau-ca-ngan-san-ho.html
https://www.dulichnangmoi.com/ve-tau-phu-quoc-cau-ca-ngan-san-ho.html
https://www.dulichnangmoi.com/cho-thue-tau-cano-4-dao-phu-quoc-gia-re.html
https://www.dulichnangmoi.com/tour-du-lich-dao-phu-quoc-3-ngay-2-dem-gia-re.html
https://www.dulichnangmoi.com/cho-thue-xe-du-lich-tai-phu-quoc.html
https://www.dulichnangmoi.com/
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NGÀY 2: PHÚ QUỐC - THAM QUAN HÒN XƯỞNG - CÂU CÁ LỚN (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

04:00 Quý khách thức dậy sớm và tham quan chương trình ngắm Bình Minh trên biển

Quý khách dùng điểm tâm sáng trên tàu với món ăn dân dã địa phương như: Cháo Mực, Cháo Tôm

Tàu bắt đầu xuất phát sẽ đưa quý khách đến bãi câu cá - trên hành trình tàu sẽ dùng dịnh vị và phát hiện
ra những điểm có cá lớn và cho niêu tàu lại và bắt đầu thả mồi câu( Riêng chương trình câu cá này sẽ đảm
bảo cho khách là câu cá lớn và tối thiểu 1 đoàn vài chục kg cá)

Những chiến lợi phẩm quý khách thu hoạch được sẽ được anh em phục vụ nấu nướng và chế biến và ăn
uống tại ghe tàu - Nếu còn dư quý khách sẽ được mang những sản vật mang về và dùng cho các bữa tiếp
theo.

Ghe tiếp tục cập vào Hòn Xưởng - Tại đây quý khách tắm biển chụp hình và cùng trãi nghiệm bãi biển xanh
ngắt tại nơi đây.

14:00 quý khách trở về Resort nghỉ ngơi.

18:00 Xe đón quý khách đi ăn tối tại Nhà Hàng

 

NGÀY 3: PHÚ QUỐC - TIỆC BBQ TẠI RESORT - NGHỈ DƯỠNG(SÁNG, TRƯA TỐI)

06:00 Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn

Quý khách sẽ được nghỉ ngơi trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng.

Xe sẽ đưa quý khách đến cầu cảng hoặc chợ An Thới

Tại đây, quý khách sẽ mua những đồ Hải Sản tươi sống để chế biến những món ăn đặc sản và tự chế biến
những món ăn theo ý thích mong muốn của đoàn.

(Quý khách sẽ nấu ăn 2 bữa trong Resort - Chương trình ẩm thực có sự tham gia hổ trợ của nhân sự du lịch
Nắng Mới)

 

NGÀY 04: PHÚ QUỐC - SÀI GÒN

06:00 Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn -quý khách đi Tham quan:

Làng Chài Hàm Ninh: Nơi trao đổi mua bán những chuyến tàu hải sản tươi sống của dân địa phương
cũng những sản vật địa phương như rượu cá ngựa,mật nhân…
Xe đưa đoàn đi mua sắm quà cho người thân tại cơ sở sản xuất nước mắm, nông trại tiêu, cơ sở sản
xuất Ngọc Trai. 

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng tại Hàm Ninh

14:00Xe đưa quý khách ra sân bay Dương Đông đáp chuyến bay về sân bay về Sài Gòn

Kết thúc chuyến tham quan. Chia tay đoàn và hẹn gặp lại Quý khách./.
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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 Vé máy bay Giá tour Phương tiện

Theo yêu
cầu

4 ngày 3
đêm

5 sao; Premier
Village Phu Quoc

Resort.
từ 2,500,000 Kèm báo

giá  Xe

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng đoàn 12 khách trở lên. Giá chưa bao gồm vé máy bay theo từng thời điểm.

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.

Cano tham quan 4 đảo Phú Quốc

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 03 bữa điểm tâm tại khách sạn + 05 bữa tại nhà hàng

+ Ăn chính: 05 bữa ăn chính tiêu chuẩn 250.000 đ/suất + 1 bửa BBQ nướng 500.000đ/ bữa

Hotel 4 sao: Sunset Sonnato, The Pamy, Thiên Hải Sơn, Thiên Thanh

Tàu tham quan câu cá tại Phú Quốc.

Vé tham quan Rạch Vẹm - Hàm Rồng

Bảo hiểm với mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp.

Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

KHÔNG BAO GỒM:

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…
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Thuế VAT.

Vé máy bay

Vé tham quan Granword như bảo tàng gấu, show diễn sông Viên...vv,,

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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