
 

 

 



 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC 
Tắm biển bãi Sao. 
Thưởng thức hải sản mới đánh bắt tại làng chài Hàm Ninh. 

Tham quan suối Tranh, vườn tiêu Suối Đá, tìm hiểu nghề làm nước mắm, 

sản xuất ngọc trai, rượu sim rừng. 

Giải trí tại khu vui chơi, vườn thú Vinperland. 

Vượt cáp treo dài 7.899m, đến với Hòn Thơm – hòn đảo đẹp hoang sơ. 

Khám phá chợ Đêm Dinh Cậu với các món ăn vô cùng hấp dẫn. 

 
Phương tiện : Máy bay  

Thời gian : 3 ngày – 2 đêm 
Khởi hành :  

 

 Buổi sáng: Quý khách tập trung ra Sân bay Tân Sơn Nhất theo giờ hẹn, làm thủ tục đi 

chuyến bay Sài Gòn - Phú Quốc. Đến Sân bay Phú Quốc, xe và Hướng dẫn viên đón 

khách đưa về Khách sạn, nhận phòng, tắm biển, nghỉ ngơi. Quý khách dùng bữa trưa tại 

khách sạn 

 Buổi chiều: Đoàn đến làng chài Hàm Ninh, tham quan cảnh ghe thuyền cập bến, cảnh 

mua bán tấp nập của bà con ngư dân trong làng chài, Quý khách có thể mua và dùng tại 

chỗ các loại hải sản tươi sống mới đánh bắt, được đưa về từ các ghe thuyền như: ghẹ, mực, 

tôm, sò, ốc, bào ngư v.v... Đến khu du lịch suối Tranh, ngắm cảnh rừng, tắmsuối, chụp 

hình..v.v.Đoàn tiếp tục viếng Hùng Sơn Tự. Tham quan trang trại mật ong thiên 

nhiên, cơ sở chế biến rượu sim rừng, vườn tiêu Suối Đá. 

 

 

NGÀY 1: SÀI GÒN – PHÚ QUỐC – THAM QUAN ĐÔNG ĐẢO                   (Ăn trưa, tối) 



 

 

 

 Về lại Thị trấn Dương Đông, đoàn tham quan dinh Cậu – một điểm tựa tâm linh của 

người dân đảo Phú Quốc. Trước mỗi chuyến ra khơi hay vào dịp lễ tết, ngư dân tề tựu về 

để cầu     mong cho những chuyến đi biển được bình an, trời yên biển lặng, được mùa tôm 

cá. Đây cũng là nơi thấy rõ cảnh hoàng hôn về trên đất đảo. 

 Quý khách dùng bữa chiều. 

 Buổi tối: Quý khách đi dạo chợ đêm dinh Cậu, một khu ẩm thực phong phú của Phú 

Quốc với nhiều món ăn chơi rất hấp dẫn. 

 Nghỉ đêm tại Phú Quốc. 

 Buổi sáng: Sau bữa điểm tâm sáng. Xe và HDV đưa đoàn về hướng Nam Đảo, viếng chùa 

Hộ Quốc.Tham quan cơ sở sản xuất ngọc trai. Đến nhà thùng nước mắm truyền 

thống, nghe giới thiệu quy trình sản xuất nước mắm ướp từ con cá cơm vừa đánh bắt còn 

tươi xanh, mang hương vị thơm ngon đặc trưng, Quý khách sẽ hài lòng khi mua được 

những chai nước mắm Phú Quốc chánh gốc sản xuất tại nhà thùng.  

Đoàn ghé về Bãi Sao tắm biển – đây là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất trên 

đảo, dùng bữa trưa và nghỉ trưa bằng võng tại đây.Sau đó về lại khách sạn. 

 Buổi chiều: Quý khách tự do theo chương trình riêng hoặc chọn 1 trong 3 chương trình 

dưới đây (chi phí tự túc) 

 Tự chọn 1: Tắm bùn khoáng, xông hơi tại Galina Phú Quốc. 

 Tự chọn 2: 

 + Tham quan khu vui chơi giải trí Vinpearl land Phú Quốc. Quý khách tự do khám 

phá khu vui chơi giải trí Vinpearl land rộng lớn với đầy đủ các trò chơi dành cho mọi 

lứa tuổi và sở thích  (tàu lượn siêu tốc, đu quay dây văng, đu quay vòng xoay, đĩa quay 

siêu tốc, công viên nước, thủy cung, thế giới game, rạp chiếu phim 5D, biểu diễn nhạc 

nước…..)(chi phí tự túc). 

+ Vườn thú:Tham quan vườn thú Vinpearh Safari với khoản 130 loài động vật 

hoang dã quý hiếm đưa về từ Nam Phi, Châu Ân, Úc, Mỹ ….  

 

 

NGÀY 2: THAM QUAN ĐÔNG ĐẢO                                              (Ăn sáng + trưa, tối tự túc) 



 

 

 

 Tự chọn 3:Tham quan khu du lịch Hòn Thơm – trải nghiệm hệ thống cáp treo ba dây 

vượt biển dài nhất thế giới với chiều dài 7.899,9m, nối từ thị trấn An Thới tới Hòn 

Thơm.  
 
Tại đây Quý khách sẽ có cơ hội khám phá một vùng biển hoang sơ với những hàng 
dừa nghiêng bóng bên bãi biển cát trắng phau.  

 Bữa chiều tự túc. 

 Buổi tối: Quý khách tự do dạo phố đêm, hoặc đến với các làng ẩm thực, khu vui chơi giải 

trí, trung tâm thương mại ở Phú Quốc. 

 Nghỉ đêm tại Phú Quốc. 

 Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng sau đó tự do tham quan và mua đặc sản Phú 

Quốc tại chợ Dương Đông. Trả phòng, xe và hướng dẫn viên đưa đoàn ra sân bay Phú 

Quốc. 

 Chia tay tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ. 

 
GIÁ TOUR BAO GỒM  

 

- Vé máy bay khứ hồi theo đoàn của hàng không. 

- Xe máy lạnh vận chuyển suốt tuyến. 

- Khách sạn (tiêu chuẩn 2 người/phòng – trường hợp đi lẻ nam hoặc nữ thì bố trí phòng 3 

khách). 

- Các bữa ăn như chương trình. 

- Phí tham quan các điểm đã ghi trên chương trình.. 

- Trưởng đoàn Golden Star Travel phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 

- Phục vụ 1 chai nước suối + khăn lạnh/khách/ngày. 

- Bảo hiểm du lịch suốt tuyến. 

 

 

NGÀY 3: PHÚ QUỐC – SÀI GÒN                                                                                (Ăn sáng) 



 

 

 

 

 

 

- Chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi, chi phí hủy đổi hành trình và nâng 

hạng chuyến bay, hành lý quá cước, phụ thu phòng đơn… 

- Chi phí tham quan ngoài chương trình.  

 

 

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (sử dụng giường chung với người lớn). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn(Không có chế độ giường 

riêng). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 100% giá tour người lớn (Có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 
 
 
 

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 
Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 
Email:           ……………………………………………………………………. 
Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 
 

          Sự hài lòng của Quý Khách là Thành Công của Chúng Tôi! 

                                                                

 
 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM  

GIÁ TOUR TRẺ EM  


