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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

Chương trình du lịch Teambuilding khách đoàn Phú Quốc 3
ngày 3 đêm

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

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du Lịch khách đoàn giá tốt: Chương trình teambuilding 3 ngày 3 đêm tại Phú Quốc sẽ đưa các bạn
đến với các chặng đua kỳ thú tại đảo ngọc Phú Quốc. Cùng với Du Lịch Nắng Mới tham gia các thử thách
teambuilding khám phá đảo ngọc 3 ngày 3 đêm và tìm hiểu các địa danh, các danh lam thắng cảnh tự do
câu cá ngắm san hồ và đắm chìm trong đêm Gala Dinner tại Phú Quốc sẽ để lại cho quý khách hàng
nhiều kỷ niệm về chuyến đi. Công ty Du Lịch Nắng Mới chuyên tổ chức các tour khách đoàn uy tín, chất
lượng và chương trình phong phú linh hoạt. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi về giá dành cho khách đoàn
cũng được chúng tôi áp dụng giảm từ 5-10% và những khoản chiết khấu hoa hồng hấp dẫn.

NGÀY 1: TPHCM - HÀ TIÊN

(Dùng bữa: tối)

22:00 Rước quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Phú Quốc.

Trên xe đoàn chia thành 3 đội chơi, tham gia các trò chơi vui nhộn và bắt đầu tính điểm của 3 đội chơi
(Đúng giờ, thông minh, dí dỏm…).

Ngủ đêm trên xe.

 

NGÀY 1: HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

06:30 Đến Hà Tiên, đoàn dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:30 Khởi hành đến bến tàu Hà Tiên.

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

 

09:30 Đến Phú Quốc, xe 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...
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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).

 

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

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

13:00 Nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ hồ bơi resort.

16:00 Xe đưa đoàn đi tham quan cơ sở sản xuất nước mắm, nông trại tiêu, ghé tham quan chùa Dinh Cậu
nơi thờ phụng của người dân trên đảo.

 

18:00 Xe đưa đoàn đi dùng cơm tối tại nhà hàng.

Sau giờ cơm quý khách tự do dạo chợ đêm Dương Đông hoặc tự thưởng thức các hải sản tươi sống tại đảo.

Nhận mật thư trước khi đi ngủ để biết công việc vào sáng ngày mai. Ngủ đêm tại Phú Quốc.

 

NGÀY 2: PHÚ QUỐC - BIỂN XANH VẪY GỌI

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

07:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

Tập trung tại sảnh lễ tân và bắt đầu 1 ngày hành trình khám phá Nam Đảo.

• Thử thách 1: Xe đưa quý khách đến trung tâm thị trấn Dương Đông, đoàn giải mật thư để tìm được những
chiếc chiến mã của mình cho hành trình khám phá đảo Ngọc Phú Quốc.

• Thử Thách 2: Đến cơ sở sản xuất rượu sim – đoàn vượt qua thử thách đong rượu tại đây. Và thưởng thức
các loại sản phẩm làm từ Sim.

• Thử Thách 3: Đến Cơ sở nuôi cấy Ngọc Trai – thử thách câu Ngọc Trai đen và nghiên cứu quy trình nuôi
cấy Ngọc Trai tại đây.

• Thử Thách 4: Đến Nam Đảo - các đội tập hơp thi đấu đối kháng các thử thách xuyên qua chương trình tại
bãi Sao. Đoàn dừng chân, nghỉ ngơi tắm biển tại Bãi Sao - một trong những bãi biển đẹp và nên thơ nhất
Phú Quốc.

12:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

• 14:00 Thử Thách 05: Quý khách xuống tàu tham gia chương trình « câu cá, lặn ngắm san hô » với các
chiến lợi phẩm câu được chế biến ngay trên tàu. Lặn san hô trong làn nước trong xanh với các đàn tung
tăng bơi lội.

1 cá = 1 điểm.

• Thử thách 06: Đoàn ghé thiên viện Hộ Quốc và chụp những bô hình check in tại ngôi chùa đẹp nhất khu
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vực miền Tây Này.

 

17:00 Trả các chiến mã lại ban đầu, xe đón đoàn về resort  nghỉ ngơi.

18:30 Tham gia dùng cơm tối tiệc tại nhà hàng, tổng kết chương trình. Trao thưởng các đội thắng cuộc
trong chương trình Amazing Race khám phá đảo Phú Quốc. Hòa mình vào lời ca tiếng hát và tham gia 1 số
game show vui nhộn.

21:00 Kết thúc chương trình.

Quý khách tự do dạo phố, chợ Đêm tại Phú Quốc.

 

NGÀY 3: PHÚ QUỐC - HÀ TIÊN - TPHCM

(Dùng bữa: sáng, trưa)

07:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:30 Tự do sử dụng các dịch vụ trong resort.

11:00 Trả phòng khách sạn.

12:10 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

13:40 Quý khách ra tàu làm thủ tục đi tàu về lại Hà Tiên.

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 3N2Đ hoặc theo yêu cầu  2 sao 3,890,000đ Xe Ô Tô

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 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.
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe du lịch 29 chỗ Samco đời mới máy lạnh.

- Vé tàu khứ hồi  Hà Tiên - Phú Quốc.

- Tàu tham tham quan Câu Cá Lặn ngắm San Hô.

- Ăn uống theo chương trình:

+ Bữa phụ: 2 bữa sáng tại khách sạn  + 01 bữa sáng tại nhà hàng.

+ Bữa chính: 04 bữa x 130.000 VND/suất + 01 tiệc 200.000 vnd.

Khách san 3 sao theo chương trình đầy đủ tiện nghi, phòng ở 2-4 người/phòng.

- Vé tham quan theo chương trình.

- Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi

- Xe máy khám phá đảo.

- Tàu tham quan Câu Cá ngắm san hô.

- Chương trình Teambuilding + Gala Dinner.

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

- Đi kèm: nón du lịch, nước 2 chai/khách/ngày, khăn lạnh 1 cái/khách/ngày.

 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM:

- Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn.

- Tham quan ngoài chương trình.

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi...

- Thuế VAT.

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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