
 

  
  

HÀ TIÊN -  PHÚ QUỐC 

LẶN NGẮM SAN HÔ BÃI SAO 

 

Tối: 21h00, Xe và Hướng dẫn viên của Du lịch Bờ Cát vàng đón quý khách tại điểm hẹn, sắp xếp 

hành lý, gửi lời chào thân ái và chúc sức khỏe quý khách. Xe khởi hành đi HÀ TIÊN. 

Trên đường đi, HDV tổ chức hoạt náo, Cùng lời chúc tết đến các thành viên của đoàn đã tham 

gia NGÔI NHÀ CHUNG. Quý khách nghỉ ngơi tự do trên xe. 

NGÀY 2 : HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC  
Sáng  Trưa  Tối 

    

Sáng: Đoàn đến THỊ XÃ HÀ TIÊN, một miền đất trù phú với cây cối, phong cảnh 

thơ mộng, hữu tình có tiếng được nhiều nhà thơ, nhà văn xưa ca ngợi hết lời. 

Đoàn vệ sinh cá nhân, dùng bữa sáng, nghỉ ngơi tự do.  

HDV hỗ trợ làm thủ tục, đoàn lên tàu cao tốc vượt biển xanh, tàu đưa quý khách đến 

với Đảo Phú Quốc xinh đẹp. Tàu chạy trên sóng biển với vận tốc khá lớn, du khách thỏa chí 

ngắm nhìn toàn cảnh đại dương mênh mông, bao la. Hãy chụp lại những tấm ảnh kỷ niệm 

với không gian thú vị này. Chuẩn bị hành trình khám phá đảo cùng Đất Việt nhé. 

Đến bến tàu PHÚ QUỐC, xe đón đoàn tham quan điểm đầu tiên: 

 KDL SUỐI TRANH: Là điểm tham quan sinh thái phù hợp với du khách yêu 

thích du lịch khám phá. Du khách đến Suối Tranh vừa được thưởng ngoạn vẻ hoang sơ của 

rừng, vẻ thơ mộng của dòng suối uốn lượn, vừa tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành mà 

thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. 

 KỲ NGHỈ ĐÁNG NHỚ - BIỂN XANH, CÁT TRẮNG 

 ẨM THỰC ĐẢO NGỌC HẤP DẪN, TƯƠI SỐNG 

 TRẢI NGHIỆM CÂU CÁ, NGẮM SAN HÔ 

Khởi hành: Tối T5 Hàng Tuần 
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

Phương tiện: ô tô + tàu 

TỐI NGÀY 1: TPHCM – HÀ TIÊN 
Sáng  Trưa  Tối 

   



 

  
  

 LÀNG CHÀI CỔ HÀM NINH: nơi đây nổi tiếng với nghề đánh bắt lưới ghẹ, cá 

ngựa, hải sâm, hái rong biển. Quý khách có dịp thưởng thức hải sản tươi sống ( chi phí 

dùng hải sản tự túc). Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cầu tàu HÀM NINH. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương với thực đơn hấp dẫn. 

Chiều: Quý khách có 03 sự lựa chọn: 

LỰA CHỌN 01: Khởi hành tham quan cụm Đông đảo. Bao gồm: 

 VƯỜN TIÊU: nổi tiếng cay nồng, có vị thơm đậm hơn tiêu trồng ở xứ khác. Bạn 

sẽ thấy những vườn tiêu mướt mắt được trồng xanh mượt chảy dài như bất tận. Nhìn những 

chùm tiêu chín, xanh xanh đỏ đỏ rất đẹp, tiêu ra từng chùm vô cùng xinh xắn. Bạn được giới 

thiệu cách trồng tiêu,chăm sóc và thu hoạch kỳ công của của người nông dân. Hãy mua cho 

mình những lọ tiêu chất lượng làm quà nhé. 

  CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU SIM: Tìm hiểu quy trình sản xuất rượu sim, một loại 

đặc sản của Phú Quốc. Được ủ từ trái sim quý chỉ có tại đảo Phú Quốc, có thể thưởng thức 

rượu miễn phí và mua về làm quà cho người thân. 

 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC: Vùng biển Phú Quốc được thiên 

nhiên ban tặng nguồn sản lượng thủy hải sản rất lớn, từ đó có thể chế biến được nước mắm 

nổi tiếng vị dịu ngọt, thơm mùi cá cơm Sọc Tiêu. Đến đây, du khách sẽ tận mắt chứng kiến 

quy mô của cơ sở sản xuất và cả một quy trình tạo thành những giọt nước mắm hảo hạng. 

Những thùng gỗ khổng lồ xếp kích thích trí tò mò của du khách. Phải tận mắt được chứng 

kiến những khu nhà thùng này, du khách mới hình dung được quy trình sản xuất ra giọt nước 

mắm thơm ngon kỳ công và thú vị như thế nào.  

 DINH CẬU VÀ DINH BÀ THỦY LONG THÁNH MẪU: là địa điểm đón hoàng 

hôn đẹp nhất trên đảo Phú Quốc. Dinh nằm trên một ghềnh đá quay mặt ra phía biển. Những 

khối đá xung quanh dinh với nhiều hình dáng khác nhau tạo nên một không gian kỳ thú, ma 

mị và thu hút. Là nét văn hóa tín ngưỡng, chỗ dựa tinh thần của ngư dân trên đảo trước khi ra 

khơi. Thắp nhang cầu bình an và phước lành. 

LỰA CHON 02:  

Qúy khách có thể đăng kí chương trình tham quan: Khu vui chơi, giải trí VINPEARL 

LAND, du khách thỏa thích trải nghiệm với nhiều trò chơi trong nhà và ngoài trời, những lễ 



 

  
  

hội đường phố, Rạp chiếu phim 5D, Phố mua sắm và ẩm thực đường phố, biểu diễn cá heo, 

chương trình nàng tiên cá, lễ hội đường phố…  

Hay đến với VƯỜN THÚ MỞ SAFARI: thiên đường thế giới động vật bán hoang 

dã lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Là Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật, 

được xây dựng theo mô hình bán hoang dã. Du khách sẽ được nhìn tận mắt hơn 3000 cá thể 

động vật quý hiếm từ Nam Phi, châu Úc, châu Mỹ... (Chi Phí tham quan tự túc ) 

LỰA CHON 03:  

Qúy khách trải nghiệm dịch vụ mới với CÁP TREO HÒN THƠM bằng hệ thống cáp 

treo dài nhất thế giới. Nối thị trấn An Thới với đảo Hòn Thơm – hòn đảo xanh màu rừng già 

và nguyên nét hoang sơ như chưa từng có bàn tay con người chạm đến. Ngắm cảnh đại 

dương xanh từ trên cao, đem lại cảm giác vô cùng thú vị pha lẫn chút hồi hộp. (Chi Phí 

tham quan tự túc ) 

Tối: Ăn tối tại nhà hàng. Về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do dạo bãi biển, thưởng thức 

không khí yên bình, tuyệt vời của huyện đảo.  

PHÚ QUỐC mệnh danh là thiên đường của những bãi tắm vô cùng đẹp và cả thế giới 

ẩm thực rất phong phú, hấp dẫn. Bạn chỉ cần ra Chợ đêm -  thủ phủ tất cả món ăn đặc trưng 

của đảo, nào là nhum biển, gỏi cá trích, bào ngư với vô vàng các loại tôm, mực tươi sống. 

 Hãy cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ vô cùng tuyệt vời này!  

NGÀY 3 : BÃI SAO –TẮM BIỂN – CÂU CÁ 
Sáng  Trưa  Tối 

   

Sáng: Thức giấc cùng bình minh và sóng biển, Quý khách dùng điểm tâm sáng. Chuẩn 

bị cho mình kính râm và kem chống nắng, để cùng khám phá thiên đường đảo ngọc thật thú 

vị: 

 TRẢI NGHIỆM CÂU CÁ, NGẮM SAN HÔ: Lên tàu ngoạn cảnh đẹp của Hòn 

Dừa, Hòn Rõi…trổ tài câu cá theo cách truyền thống của ngư dân Phú Quốc. Tàu được trang 

bị đầy đủ áo phao, kính lặn, cần câu…để Quý khách có thể chiêm ngưỡng hệ động vật phong 

phú, rực rỡ sắc màu dưới đáy biển.  

Trưa: Đoàn ăn trưa dã ngoại trên tàu. Ngắm biển xanh và nắng vàng. Nghỉ ngơi trên 

tàu. 

Chiều: Tàu cập bến, Quý khách tham quan: 



 

  
  

  BÃI SAO: bãi biển cát trắng mịn đẹp nhất Phú Quốc. Trầm mình trong làn nước 

trong vắt, mát rượi. Cùng gia đình vui chơi cùng cát biển hoặc cùng thưởng thức những quả 

dừa lạnh hấp dẫn. 

 Đoàn tham quan điểm tâm linh lớn nhất đảo: THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HỘ 

QUỐC, nằm tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển. Đường lên Chùa tuyệt đẹp với một bên là 

rừng núi xanh tươi, một bên là đại dương mênh mông. Thắp hương cầu gia đạo và sức khỏe 

là nghĩa cử không thể thiếu trong chuyến hành trình ý nghĩa này. 

 CƠ SỞ NUÔI CẤY NGỌC TRAI: tìm hiểu về quy trình nuôi trai lấy ngọc và tự 

tay mổ ốc trai. Tham quan khu trưng bày và biết đâu cũng sẽ chọn được cho mình món quà 

ưng ý.  

Tối: Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Xe đưa Quý khách về khách sạn, Quý khách tự 

do mua đặc sản hoặc cùng cùng bạn bè nghe nhạc, hòa chung không khí sôi động tại khu bar 

PHỐ TÂY. 

NGÀY 4 : PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN – TP.HCM 
Sáng  Trưa  Tối 
   

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm. Đoàn làm thủ tục trả phòng, sau đó di chuyển ra bến 

tàu, về lại HÀ TIÊN. Tham quan các địa danh nổi tiếng tại đây. Trên đường đi HDV sẽ 

thuyết minh về lịch sử cũng như những đặc sắc văn hóa tại đây. Quý khách sẽ được thưởng 

ngoạn những cảnh vật trù phú của đồng bằng cũng như hùng vĩ của núi đá tại HÀ TIÊN. 

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 

Chiều: Đoàn khởi hành về lại TP.HCM, trên đường về Quý khách dừng chân mua sắm 

đặc sản địa phương như: bánh Pía, nem chua, bánh dừa và trái cây ngon.. làm quà tặng cho 

người thân. Về đến TP.HCM, chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN THAM QUAN HẤP DẪN – VUI 

VẺ 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm 

bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 

 ( Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có phòng 

trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong thời gian chờ 

đợi) 



 

  
  

GIÁ TOUR BAO GỒM:   

VẬN CHUYỂN:   Xe du lịch 29, 35, 45ch đời mới máy lạnh, tivi, ghế bật. 

     Vé tàu cao tốc Express 5*  khứ hồi 

KHÁCH SẠN:      Tiêu chuẩn 2, 3, 4 khách/ phòng. Tiện nghi: tivi, nước nóng, vệ sinh…  

 Resort 3 SAO: MANGO....hoặc tương đương 

 Resort 4 SAO: PALMY, … hoặc tương đương 

ĂN UỐNG:           Ăn sáng: Ngày đầu dùng: tô, ly. Ngày sau dùng Buffet. 

                               Ăn trưa, tối: các bữa tại nhà hàng địa phương hợp vệ sinh. 

HDV:                     Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ tham quan suốt tuyến. 

BẢO HIỂM:          Bảo hiểm du lịch theo quy định 100.000.000vnđ/vụ 

THAM QUAN:     Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương 

trình. 

QUÀ TẶNG:         Nón du lịch, Khăn ướt + nước đóng chai. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:   

Tiền TIP cho HDV + Tài xế địa phương , VAT 

Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar… 

Vé thăm quan Vinperland 500.000đ/ người lớn, 400.000 vnđ/trẻ em. 

Safari: 650.000đ/ người lớn, 550.000 vnđ/trẻ em. 

Combo vé Vinpearland + Safari : 900.000/ người lớn, 750.000 vnđ/trẻ em 

Vé cáp treo Hòn Thơm. 

 

 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ) 

Người lớn  vnđ 

Từ 11 tuổi trở lên 
Trẻ em   

Từ 05  dưới 11 tuổi 
Phụ Thu Phòng Đơn  

Resort 3*: 3.586.000VNĐ 2.686.000 VNĐ 600,000 VNĐ 

Resort 4*: 4.086.000VNĐ 3.086.000 VNĐ 900.000 VNĐ 

Trẻ Em ngủ chung giường với người lớn đi kèm 

Phụ thu ngoại quôc 300.000 vnd/ khách 



 

  
  

QUY ĐỊNH TRẺ EM: 

 Dưới 05 tuổi: Miễn phí (chi phí phát sinh trên tour gia đình tự chi trả). Hai người 

lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ. Nếu có trẻ thứ hai đi kèm, vui lòng tính giá như trẻ từ 5- 

đến 11 tuổi 

 Từ 05 – dưới 11 tuổi: ngủ ghép với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm theo 01 

trẻ, từ trẻ thứ hai tính giá như người lớn. 

 Từ 11 tuổi trở lên: giá tour như người lớn. 

ĐIỀU KIỆN  HỦY TOUR: (Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)   

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau :  

 Hủy tour sau khi đăng kí: :                         30% giá tour. 

 Trước ngày đi 20 Ngày:                        50% giá tour. 

 Trước ngày đi 10-19 ngày:            75% giá tour. 

 Trước ngày đi 0-10 Ngày :       100% giá tour. 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH TOUR HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC  03 NGÀY 03 ĐÊM 

Địa Chỉ Thời gian Chỗ gửi xe 

 Nhà Thờ Đức Bà ( Đối diện Bưu Điện Thành Phố) 21H30 Không 

 Cây xăng đối diện bến xe Miền Tây 22H00 Không 

 

 

 


