
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương tiện : Hãng hàng không Vietjet Air 

Khởi hành : Tháng 1 : 4,11,18,25 

          Tháng 2: 1,15 

                  Tháng 3: 1,8,15,22 

Chuyến bay : VJ323 lúc 09:45 – VJ338 lúc 10:55 

 

Những điểm nổi bật của chương trình: 

 Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn –Phú Quốc hãng Vietjet (7kg hành lý xách 

tay + 20 kg hành lý ký gửi) 

 Xe miễn phí đón tiễn sân bay Phú Quốc 



 

 

 Khách sạn 3 sao : ngay trung tâm thị trấn Dương Đông 

 Trải nghiệm loại hình du lịch mới “ CON ĐƯỜNG ĐI BỘ DƯỚI ĐÁY 

BIỂN- SEAWALKER” 

 Trải nghiệm Câu Cá – Lặn Ngắm San Hô + Ăn trưa trên tàu 

 Khám phá Vinpearl Land & thưởng ngoạn các thắng cảnh đẹp của Đảo 

Ngọc 

 Thưởng thức các loại Hải Sản tươi ngon 

 Tham quan các điểm du lịch nổi tiếng tại Phú Quốc :Thăm Nhà Thùng, 

Bãi Sao, Chùa Hộ Quốc… Viếng chùa hái lộc đầu xuân 

 

NGÀY 1: HỒ CHÍ MINH  PHÚ QUỐC CHÀO ĐÓN ĐOÀN (Ăn trưa, tối) 

Sáng: HDV sẽ đón Quý khách tai Tân Sơn Nhất, làm thủ tục khởi hành đi Phú Quốc 

chuyến bay VJ323 lúc 09:45. Đến Phú Quốc xe ô tô và Hướng dẫn viên đón quý khách 

tại sân bay Phú Quốc. Đoàn tham quan Dinh Cậu, Dinh Bà, biểu tượng đặc trưng về 

vùng đất tâm linh của Phú Quốc. Quý khách có thể cầu an, làm ăn cả năm cho gia đình, 

người thân. 

Trưa : Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, Xe và HDV đưa đoàn về khách sạn nhận 

phòng nghỉ ngơi.  

Chiều : Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 2 chương trình như sau: 

Lựa chọn 1: KHÁM PHÁ VINPEARLAND - "Disneyland HONG KONG" và Safari 

(chi phí tự túc) 

 Vườn Thú Mở - Vinpearl Safari Phú Quốc theo mô hình Safari Singapore 

Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari Phú Quốc có tổng 

diện tích gần 500ha, được xây dựng theo mô hình bán hoang dã, trong đó, các động 

vật quý hiếm được đảm bảo chăm sóc và bảo tồn trong môi trường thiên nhiên mở. 

Hiện Công viên đã có khoảng 3.000 cá thể thuộc 150 chủng loài, được sưu tầm, 

bảo tồn từ các động vật hoang dã quý hiếm địa phương, đồng thời quy tụ từ nhiều 

vùng địa sinh học đặc trưng trên thế giới như Nam Phi, Châu Âu, Úc, Mỹ... ( giá 

vé tham khảo 600k/vé) 

 Hoặc Vinpearl Land nơi được ví như một "Disneyland" với nhiều trò chơi trong 

nhà và ngoài trời dành cho mọi lứa tuổi như: Tàu lượng siêu tốc, Đu quay vòng 

xoay, Đĩa quay siêu tốc, Đu quay văng……. Biểu diễn cá heo, Công viên nước, 

Thủy cung (nhiều loài sinh vật biển và bò sát quý hiếm), Hoạt náo, lễ hội đường 



 

 

phố,  Rạp chiếu phim 5D, Phố mua sắm và ẩm thực đường phố. Du khách thưởng 

thức chương trình nhạc nước hoành tráng nhất Đông Nam Á, biểu diễn cá heo, 

chương trình nàng tiên cá, lễ hội đường phố, hoạt náo đường phố…( giá vé tham 

khảo 500k/vé) 

 Cáp treo vượt biển dài nhất thế giới thuộc tập đoàn Sun Group ( giá vé tham khảo 

500k/vé) 

 

Lựa chọn 2: KHÁM PHÁ ĐÔNG ĐẢO 

 Xe đưa đoàn tham quan các làng nghề truyền thống lâu đời ở trên đảo: Vườn 

Tiêu Suối Đá, Suối tranh (nước nhiều từ tháng 6 – tháng 11 trong năm). 

 Nhà thùng lâu đời nước mắm cá cơm truyền thống 

 Cơ sở hải sản khô, Cơ sở sản xuất rượu vang sim (loại vang riêng của đảo), Làng 

Chài Hàm Ninh: Làng chài cổ xưa của người dân trên đảo, nơi nổi tiếng với 

nhiều hải sản ngon và giá rẻ.Quý khách có thể mua mang về làm quà. 

Tối: Đoàn dùng cơm tối. Sau đó Quý khách tự do khám phá Phú Quốc về đêm.  Nghỉ 

đêm tại Phú Quốc. 

NGÀY 2: PHÚ QUỐC – KHÁM PHÁ NAM ĐẢO – CÂU CÁ ( Ăn sáng/trưa/tối)  

Sáng: Quý khách dậy sớm ngắm cảnh bình minh trên Đảo Ngọc, đi dạo biển và dùng 

điểm buffet sáng tại khách sạn. Đoàn tiếp tục khởi hành đi khám phá Nam Đảo: 

Trưa : Đoàn lên tàu tại Cảng An Thới tiếp tục hành trình Câu cá biển Đông - lặn 

ngắm san hô và khám phá đảo hoang Phú Quốc. Đoàn được cung cấp thiết bị câu cá 

(dây câu, mồi) và được trang bị áo phao, kính lặn, ống thở khi tham gia lặn biển ngắm 

san hô.  Đoàn dùng cơm trưa trên tàu.  

Chiều : Đoàn khởi hành  đi tham quan Nam Đảo:  

 Khu nuôi cấy Ngọc Trai - một trong những nét đặc trưng mà du khách không thể bỏ 

qua khi đến với Phú Quốc.  

 Khu di tích lịch sử Nhà Tù Phú Quốc: Được mệnh danh là địa ngục trần gian, 

nơi đã từng trải qua hai thời kỳ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

 Tắm biển tại Bãi Sao: một trong những bãi biển với làn nước xanh biếc, bở cát 

trắng mịn nổi tiếng tại Phú Quốc (phí tắm nước ngọt + võng nằm : chi phí tự 

túc). 

 Thăm quan và viếng Chùa Hộ Quốc (Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc. Quý khách 

Viếng chùa hái lộc đầu xuân, cầu may mắn cho cả năm. 

 Quý khách được trải nghiệm khám“Con Đường Đi Bộ Dưới Đáy Đại Dương -

Seawalker”. Đi bộ dưới biển để khám phá lòng đại dương. .Hướng dẫn viên 

giàu kinh nghiệm của bạn sẽ cho bạn thấy san hô tuyệt đẹp và các loài cá. Tại 



 

 

vị trí dưới nước của chúng tôi, bạn có cơ hội tuyệt vời để có một bức ảnh chụp 

với những đàn cá quây lấy bạn . ( Chi phí tự túc khoảng 950,000đ/khách) 

Tối: Đoàn Dùng cơm tối. Quý khách tự do dạo biển về đêm hoặc Quý khách có thể đặt 

tour Câu mực đêm (chi phí tự túc) để tận hưởng trọn vẹn hơn vẻ đẹp Phú Quốc về đêm. 

NGÀY 3:  PHÚ QUỐC HẸN GẶP LẠI   HỒ CHÍ MINH  ( Sáng)  

Sáng : 07:30 Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn . Tắm biển tư do.  

Đến 09:30 : Xe và HDV đưa Quý khách ra sân bay Phú Quốc làm thủ tục bay về Hồ Chí 

Minh đáp chuyến bay VJ338 lúc 10:55. 

Về tới TP.HCM, HDV chia tay Quý khách. Kết thúc chương trình và hẹn gặp lại Qúy khách 

trong những hành trình tiếp theo! 

    (Do điều kiện thực tế tham quan, thứ tự có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 

các điểm tham quan trong chương trình) 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI PHÚ QUỐC 3N2D 

(Áp dụng khách lẻ ghép đoàn) 

KHỞI HÀNH: 

Tháng 1 : 4,11,18,25 

Tháng 2: 1,15 

Tháng 3 : 1,8,15,22 

Tiêu chuẩn 10  tuổi trở 

lên 

Từ 2-dưới 10 

tuổi 

Dưới 2 

tuổi 

Phụ thu phòng 

đơn 

Khách sạn 2* 4.090.000 3.090.000 220.000 500.000vnd 

Khách sạn 3* 4.390.000 3.290.000 220.000 650.000vnd 

Resort 3 sao/ks 4 

sao 

4.890.000 3.550.000 220.000 1.150.000vnd 

Resort 4 sao 5.190.000 3.690.000 220.000 1.450.000vnd 

 

 



 

 

            Danh sách khách sạn tham khảo ( Hoặc ks tương đương): 

             Khách sạn 2 sao: Amelia, Phú Hồng, Trường Thinh 

Khách sạn 3 sao: Golden daisy, Nice Life, Đảo Ngọc 

Khách san 4 sao/ resort 3 sao biển: Kim hoa, Sea Star 

Resort 4 sao: AMARIN, ANJA 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

 01 xe ô tô chỗ du lịch hiện đại, điều hòa, đời mới đưa đón theo chương trình 

 Vé máy bay khứ hồi Vietjet Air  bao gồm 7kg hành lý ký xách tay + 20kg 

hành lý ký gửi, thuế và phí sân bay. 

 Khách sạn 3 sao ngày trung tâm: phòng tiện nghi điều hoà, tivi, nóng lạnh khép 

kín 02 người/phòng. Trường hợp lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 03 người/ phòng. 

 Ăn sáng: 02 bữa sáng tại khách sạn (áp dụng với dịch vụ bao gồm phòng). 

 Bữa chính: Ăn 01 bữa trên tàu du lịch + 03 bữa cho chương trình 3N2D tại 

nhà hàng định mức 130.000 đồng/người/bữa  

 Vé thắng cảnh vào cổng các điểm du lịch theo chương trình  

 HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, am hiểu kiến thức tuyến điểm phục vụ đoàn theo tour. 

 Bảo hiểm du lịch mức cao nhất 20.000.000 đồng/người/vụ (Hai mươi triệu đồng). 

 Nước uống, khăn lạnh phục vụ đoàn: 01 chai nước + 01 khăn lạnh/ngày. 

 Thuốc, Y tế phục vụ theo tour. 

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 

 Thuế VAT.  

• Chi phí ngủ phòng đơn và các chi phí cá nhân ngoài chương trình 

• Chi phí tắm bùn khoáng nóng 

• vé tàu cao tốc. 



 

 

• Chi phí ăn ngoài chương trình. 

• phí tắm nước ngọt + võng nằm tại Bãi Sao 

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

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

 (các ngày trên tính theo ngày làm việc) 

 Đối với giai đoạn Lễ , Tết sẽ không hoàn, không đổi, không hủy khi đăng ký 

tour  

 (các ngày trên tính theo ngày làm việc)  

 

 

Trước 30 ngày : 75% giá tour 

29-15 ngày : 90% giá tour 

15-0 ngày  : 100% giá tour 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Hotline: 0252 3822 317 -  088 6234 555 - 0933253386 (Ms Nhuần) – 0907972037 

(Mr Tuấn) 

Email: dulichbocatvang@gmail.com 

Website: www.bocatvangtravel.com.vn, www.xemuinephanthiet.com/trang-chu.html 

Facebook: https://www.facebook.com/bocatvangtour/ 

Zalo/Viber/Wechat/Whatsapp: 0933 253 386 

Skype: nguyenthinhuan1  

 

 

http://www.bocatvangtravel.com.vn/
http://www.xemuinephanthiet.com/trang-chu.html

