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Tour Du Lịch Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm
Tổng quan
Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Lình trình tour

I. Tổng quan
Ngày

Nơi đến

Các hoạt động

1

NGÀY 1: HÀ NỘI – PHÚ
QUỐC (Ăn: trưa, tối)

Bay đến Phú Quốc - Tham
quan các điểm nổi tiếng
gần thị trấn

2

Câu Cá - Ngắm San Hô Tắm Biển Bãi Sao (Ăn:
Sáng, Trưa )

Thỏa sức câu cá - Ngắm
san hô - Tắm biển tại bãi
Sao

3

Phú Quốc - Hà Nội ( Ăn:
Sáng, Trưa)

Mua sắm đồ biển làm quà,
về Hà Nội

Phương tiện

II. Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Giá bao gồm
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Phú Quốc của hãng hàng không BAMBOO AIRWAYS (bao gồm 7kg xách tay VÀ 20kg
ký gửi)
Xe du lịch chất lượng đưa đón khách tham quan theo chương trình tại Phú Quốc + xe đón tiễn sân bay.
02 đêm khách sạn 3sao đẳng cấp ngay trung tâm, 2 – 3 khách/phòng
Tàu câu cá - dụng cụ câu cá – dụng cụ ngắm san hô - mồi câu – áo phao
Các bữa chính theo chương trình: 3 bữa ăn 130.000/ bữa trong đó có 1 bữa ăn trên tàu. 2 bữa sáng tại khách
sạn
HDV chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo theo suốt tuyến + hướng dẫn viên giúp quý khách làm thủ tục bay tại
sân bay Nội Bài.
Nước suối (01- 02 chai / ngày), Khăn lạnh
Bảo hiểm du lịch mức đền bù tối đa 30 triệu/ người/ vụ

Giá không bao gồm
Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí tắm biển, vui chơi giải trí cá nhân.
Vé Vinpearl – Safari
Tiền Típ cho Tài Xế và HDV
Phụ thu phòng đơn
Và các chi phí khác không có trong mục bao gồm.
Thuế VAT

III. Lình trình tour

Ngày 1

NGÀY 1: HÀ NỘI – PHÚ QUỐC (Ăn: trưa, tối)

SÁNG: xe ô tô và Hướng dẫn viên (HDV) đón Quý khách tại điểm hẹn ra sân bay Nội Bài, làm thủ tục chuyến
bay QH1621 đi Phú Quốc lúc 7h-9h05. Tới sân bay Phú Quốc xe đưa đoàn đi tham quan danh lam thắng
cảnh dinh cậu, … Viếng thăm đền Thủy Long Thánh Mẫu đây là biểu tượng tín ngưỡng của người dân địa
phương trên đảo, đến đây du khách dâng hương cầu nguyện, ngắm cảnh biển, chụp hình kỷ niệm…
TRƯA:
Đoàn dùng cơm trưa tại Nhà Hàng với những món đặc sản địa phương biển đảo. Sau khi dùng cơm
trưa xong quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi.
CHIỀU:
Qúy khách tham quan ( Tùy theo thời gian thực tế HDV sẽ thông báo thời gian cụ thể )
Cơ sở chế biến Rượu Sim - Rượu được làm từ những quả sim rừng ngâm ủ lên men ra loại Mật Sim,
Sirô Sim, Rượu Sim thơm ngon. Đây là món quà mà đến Phú Quốc không thể thiếu cho người thân.
Qúy khách tiếp tục đến tham quan Nông trại nuôi cấy ngọc trai biển Phú Quốc. Tại đây quý
khách được tìm hiểu khách nuôi trai, mổ trai lấy ngọc và mua sắm
TỐI: Tài xế và HDV đưa Qúy khách dùng cơm tối tại Nhà hàng, sau đó tự do tham quan chợ đêm Phú Quốc,
hoặc đăng ký chương trình câu mực đêm ( chi phí tự túc.)
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* trung tâm Phú Quốc.

Ngày 2

Câu Cá - Ngắm San Hô - Tắm Biển Bãi Sao (Ăn: Sáng, Trưa )

SÁNG: Qúy khách dùng bữa sáng tại khách sạn, khởi hành tham quan:
Viếng thăm Thiền Viện Trúc Lâm (Chùa Hộ Quốc), một trong những ngôi chùa lớn, linh thiêng và đẹp
nhất đảo.
Đoàn đến viếng thăm Di Tích Lịch Sử Nhà Tù Phú Quốc, tìm hiểu về hai cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tái hiện lại cuộc vượt ngục lịch sử và các loại hình tra tấn tàn bạo, độc
ác…
Đoàn đến Cảng An Thới lên Thuyền ra khơi, ngắm nhìn những hòn đảo hoang như một Vịnh Hạ Long
thu nhỏ , gồm 12 hòn đảo lớn nhỏ của Quần Đảo An Thới, và dãy cáp treo bắt qua biển dài nhất thế
giới. Điểm dừng chân tiếp theo là khu vực gần Hòn Thơm và trải nghiệm câu cá, cảm giác thật thích
thú khi tự tay đánh bắt được dù chỉ là một chú cá nhỏ.
Hành trình tiếp tục lướt dọc theo Hòn Móng Tay xinh đẹp, bạn có thể tự do tắm biển, thư giãn dưới
làn nước biển trong xanh hay thử lặn biển khám phá những rạn San Hô đầy màu sắc và thế giới đại
dương kỳ ảo tại Hòn Gầm Ghì.
TRƯA: Đoàn dùng cơm trưa trên đảo cùng với chiến lợi phẩm câu được. Dùng cơm xong quý khách nghỉ
ngơi sau đó tiếp tục vui chơi tại Hòn Mây Rút.
CHIỀU: Đoàn quay về cầu cảng lên xe tiếp tục tham quan làng nghề truyền thống phát triển hàng 100
năm trên đảo Nhà Thùng Nước Mắm đặc sản nổi tiếng Phú Quốc. Xem thùng gỗ ngâm ủ cá và quy trình sản
xuất nước mắm, thưởng thức nước mắm, mua mang về khô.làm quà cho người thân và gia đình. Tiếp theo là
tham quan cơ sở chế biến đặc sản khô.
Khu du lịch Bãi sao, một trong những bãi biển đẹp nhất đảo với cát trắng mịn và nước biển trong
xanh, Du khách thuê võng nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển.
Tiếp tục hành trình xe đưa đoàn vào khu bãi biển Sunset Sanato Beach Club – Tại đây quý khách
thư giãn, tắm biển, chụp ảnh, chơi các trò chơi nước, vận động biển.. Là một điểm mới toanh đang

được những tín đồ du lịch check in rầm rầm…
TỐI: Qúy khách tự túc dùng bữa tối (tự do khám phá ẩm thực thành phố biển).
Sau khi dùng cơm tối xong đoàn tản bộ, mua sắm tại chợ đêm Bạch Đằng. Nghỉ đêm tại khách sạn
3* trung tâm Phú Quốc.

Ngày 3

Phú Quốc - Hà Nội ( Ăn: Sáng, Trưa)

SÁNG: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc tự do tản bộ đến Chợ
Dương Đông mua đặc sản về làm quà cho người thân và bạn bè.
12h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn Tài xế và HDV đưa Qúy khách
Tới nhà hàng ăn trưa. Sau đó đoàn Sân Bay làm thủ tục lên máy bay QH1624 Đi Hà Nội
chuyến 16h50-18h55
Về đến sân bay Nội Bài xe đón quý khách trở lại điểm đón ban đầu, chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong
những hành trình tiếp theo..
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