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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 - Cáp Treo Hòn Thơm -
Safari - Thành Phố Không Ngủ 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du lịch khách đoàn - Teambuilding Phú Quốc: Du lịch Nắng Mới nhận khách hàng ngày chương trình
khám phá Đảo Ngọc 3 ngày 2 đêm, chúng tôi tổ chức các tour khách lẻ ghép đoàn hằng ngày và các tour
khách đoàn theo yêu cầu đến với Phú Quốc. Chương trình khám phá vẽ đẹp của Phú Quốc với các địa danh
nổi tiếng như làng Chài Hàm Ninh, Suối Tranh, Câu Cá Nam Đảo, Dinh Cậu... sẽ mang đến sự hài lòng cho
qúy khách.

NGÀY 1: TP HCM - PHÚ QUỐC - HÒN THƠM (ĂN: TRƯA, TỐI)

Xe đón quý khách tại điểm hẹn tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất - Hướng dẫn viên công ty làm thủ tục
đáp chuyến bay đi Phú Quốc chuyến bay bay sáng - Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng

08:30 Quý khách khởi hành đi tham quan Hòn Thơm.

Hòn Thơm, được tổ chức Guiness công nhận là cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới. Từ trên cáp treo
quý khách có thể ngắm những hòn đảo trong khu vực Nam đảo như Hòn Thơm,Hòn Rỏi, Hòn Dừa... các con
tàu thu nhỏ trong tầm mắt quý khách giữa đại dương bao la.  Đến với khu chơi Sun World quý khách tự do
tắm biển, vui chơi trong nhà phao, đắm mình trong làn nước xanh trong vắt của đảo.

11: 00 Dùng buffet trưa tại Hòn Thơm.

15:00 Quý khách về lại khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi và sau đó tự do tăm biển tại bề bơi Resort

18:00 Dùng bữa tối.

Trở về thị trấn Dương Đông.
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Quý khách tự do dạo phố biển về đêm, hay tự do tham quan chợ Đêm Phú Quốc để mua sắm quà cho
người thân.

 

NGÀY 2: PHÚ QUỐC - SAFARI - THÀNH PHỐ KHÔNG NGỦ(ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm.

08:30 Xe và HDV đưa quý khách tham quan Nam Đảo, trên đường tham quan Cơ sở nuôi cấy ngọc trai, quý
khách chứng kiến các nghệ nhân tự tay mổ những con trai tốt nhất để chọn những viên ngọc tuyệt vời làm
trang sức. Tiếp tục hành trình xuyên qua một trong những cung đường đẹp nhất Phú Quốc, với những rặng
dừa nhô ra biển, những cánh rừng già bạt ngàn. 

11: 00 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng đia phương.

14:00 Quý khách tham quan Safari Phú Quốc - trên hành trình quý khách cùng tham quan một trong những
khu du lịch sở thú mở lớn nhất tại Phú Quốc với nhiều loại động vật quý hiếm được khu du lịch quy tập về
lại nơi đây như: Hổ, Tê Giác, Gâu,,, quý khách cùng chụp những tấm hình lưu niệm tại khuôn viên của khu
du lịch với nhiểu điểm hấp dẫn.

17:00 Quý khách dùng cơm tối tại Nhà Hàng

19:00 Quý khách cùng tham quan và hòa nhịp vào không khí tưng bừng như trẩy hội của khu Grand Word -
Được mệnh danh là thành phố không ngủ đầu tiên tại việt nam được xây dựng tại đảo Phú Quốc với nhiều
hoạt động và show diễn liên tục trong những khung giờ khác nhau, cùng với những bữa tiệc ánh sáng
choáng ngộp sẽ làm quý khách thật sự có một trải nghiệm và sự hài lòng khi đến khu vực nơi đây.

22::00 Tập trung ra xe về lại khách sạn nghỉ ngơi

NGÀY 3: PHÚ QUỐC - SÀI GÒN (ĂN: SÁNG, TRƯA)

06:00 Quý khách dùng điểm tâm sáng.

08:00 Xe dưa quý khách đi tham quan mua săm tại:

- Cơ sở sản xuất rượu vang sim.

- Nhà thùng sản xuất nước mắm cá cơm. 

- Nông trại Tiêu.

Dinh Cậu Phú Quốc: Nơi thờ phụng của người dân Phú Quốc để cầu may mắn bình an.

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương.

15:00 Xe đưa quý khách ra sân bay Dương Đông đáp chuyến bay về sân bay Tân Sơn chuyến bay vê Tân
Sơn Nha.

Kết thúc chuyến tham quan. 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)
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Khởi hành Thời gian Khách sạn Giá tour Giá bay dự kiến Option Gala Dinner

Theo yêu
cầu

3 ngày 2
đêm 4 sao 4,750,000 2.500.000  30.000.000

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng đoàn 70 khách trở lên. Giá chưa bao gồm máy bay theo từng giai đoạn khác
nhau

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 quý khách chọn

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 01 bữa điểm tâm trên hành trình + 02 bữa sáng Buffet tại nhà hàng.

+ Ăn chính: 04 bữa ăn chính tiêu chuẩn 180.000 đ/suất. + 1 bữa Buffet Hòn Thơm.

Hotel 4 sao: The Pamy Resort, Thiên Hải Sơn Resort. Sol by Melia... 2-4 khách/phòng.

Vé tham quan theo chương trình.

+ Vé cáp treo Hòn Thơm

+ Vé Safari

+ Vé tham quam khu phú quốc không ngủ

Bảo hiểm với mức bồi thường 100.000.000 đồng/trường hợp.

Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

KHÔNG BAO GỒM:

Vé máy bay theo dự kiến - tính từ thời điểm xuất vé

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

Vé tham show diễn thực cảnh, bảo tàng gấu Teddy và những khu liên quan trong khu vực phú quốc đêm
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không ngủ,

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Thuế VAT.

 

OPTION GALA

Giá trên đã bao gồm Âm Thanh, Ánh Sáng, In Ấn, Nhóm Múa Mở Màn, Mc dẫn chương trình và quà tặng
trong đêm Gala - Giá trên chưa bao gồm gói nâng cấp bữa ăn tiệc trong đêm Gala Dinner,

 

VE DANH CHO TRE 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 60% vé tour.

Trẻ em từ 05 - dưới 11 tuổi: 60% 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
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