
 

 

VI VU ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 

 Khởi hành: Hằng ngày 

 Thời gian: 04 ngày 03 đêm 

 Phương tiện: Xe đời mới 

 

NGÀY 1 KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG BỘ (Trưa/ Tối) 

Sáng: HDV đón khách tại sân bay Phú Quốc hoặc bến tàu. Xe đưa đoàn tham quan Đông Đảo: 

Tham quan các làng nghề truyền thống nổi tiếng trên đảo. 

  Hồ tiêu Phú Quốc  

  Nhà thùng nước mắm truyền thống 

  Rượu sim  

  Khu du lịch Suối Tranh 

  Làng chài cô Hàm Ninh 

Trưa: Đoàn đến nhà hàng dùng bữa trưa. Sau đó về khách sạn nhận 

phòng nghỉ ngơi. 

Chiều: Đoàn khám phá nam đảo:  

  Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc 

  Tăm biển Bãi sao 

  Thiền viện trúc lâm Hộ Quốc 

  Khu nuôi cấy Ngọc trai nhân tạo theo công nghệ Quốc tế. 

Tối: Dùng bữa tối với các đặc sản nổi tiếng tại Phú Quốc và từ do 

khám phá các món đặc sản tươi sống tại chợ Đêm Dinh Cậu. 

 



 

 

NGÀY 2 CANO THAM QUAN 4 ĐẢO (Sáng/ Tối) 

Sáng: Qúy khách dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn. Đoàn đến với chương trình cano 4 đảo:  

 Cano sẽ đưa đoàn đến khu vực Hòn Rõi - Công viên san hô – một trong 3 công viên san hô hiếm 

hoi tại Việt Nam, Quý khách có thể  trải nghiệm dịch vụ đi bộ dưới 

đáy biển (ngoài chương trình, chi phí tự túc):Đoàn tiếp tục lên cano 

rẽ sóng qua các đảo, lắng nghe thuyết minh về 12 hòn đảo xinh đẹp 

của huyện đảo Phú Quốc, chuẩn bị dụng cụ để câu cá biển đông.    

 Sau khi thỏa sức khám phá đại dương, đoàn tiếp tục hành trình đến 

với Hòn Móng Tay – là viên ngọc ẩn giấu ở phía Nam đảo Phú 

Quốc, một trong những đảo sở hữu bãi cát trắng mịn với làn nước 

trong xanh tuyệt đẹp. Đoàn nghỉ ngơi, tắm biển, thư giãn. 

 Cano đưa đoàn đến Hòn Gầm Ghì – hòn đảo được mệnh danh là 

Vương Quốc San Hô –  Quý khách lặn ngắm san hô với các dụng 

cụ được chuẩn bị sẵn: Ống thở, kính lặn, chân vịt, áo phao. Nước 

rất cạn và trong khe, nhìn tận đáy, đây là điểm ngắm san hô rất lý 

tưởng. 

 Cano đưa đoàn đến Hòn Dăm Trong – Quý khách có thể chiêm 

ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng hoàng hôn 

tuyệt đẹp trên biển. Dùng cơm trưa trên tàu tự túc. quý khách tự do 

tắm biển lặn ngắm san hô.   

Chiều: Đoàn di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi và dùng bữa tối tại nhà 

hàng. Qúy khách có thể khám phá café du thuyền, câu mực về đêm, chi 

phí từ 60.000 – 100.000vnd/ly. 

NGÀY 3 
KHÁM PHÁ CÁP TREO HÒN THƠM + 

VINPEARL LAND/ SAFARI      
(Sáng/Trưa/Tối) 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng. Tự do nghỉ ngơi thư giản và tắm biển Dương Đông gần khách sạn hoặc 

đăng ký tham quan khu vui chơi cáp treo vượt biển dài nhất thế giới (chi phí tự túc). 

 Cáp treo Hòn Thơm – cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới với kỷ lục cáp treo hòn thơm 

đạt được là   7.899,9m.  

 

  



 

 

 Cáp treo Hòn Thơm nối thị trấn An Thới tới Hòn Thơm – hòn đảo xanh màu rừng già. Đưa bạn 

đến Bãi Trào – Bãi biển đẹp nhất tại Hòn Thơm. 

 Trải nghiệm chuyến du ngoạn đầy thú vị: Hành trình du 

ngoạn trên cao với cáp treo tại Phú Quốc đem đến cho du 

khách những trải nghiệm đầy thú vị, khi được thu trọn 360 

độ biển trời và ngắm bức tranh Nam Phú Quốc được khắc 

họa bằng những mảng màu thiên nhiên trong lành, sống 

động nhất.  

 Công viên nước Aquatopia Water Park với hơn 20 trò 

chơi hiện đại đến từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới, 6 

khu check-in theo chủ đề lần đầu tiên xuất hiện về hoang 

đảo huyền bí và thổ dân hoang dã 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương.  

Chiều: khách tự do nghỉ ngơi và tắm biển Dương Đông gần khách 

sạn hoặc đăng ký tham quan Vinpearl land/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… 

 Hoặc VinWonder 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.  

Tối: Quý khách dùng cơm tối. 

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… (Chi phí tham quan tự túc - giá vé tham 



 

 

khảo 750.000 vnđ. Đã có xe đưa đón du khách từ khách sạn tới tới KDL Vinpearl/ Safari). Sau đó 

xe đón Đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Phú Quốc. 

NGÀY 4 TẠM BIỆT PHÚ QUỐC      (Sáng) 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng. Tự do sinh hoạt  

Có các gợi ý cho đoàn như sau:  

 Gần khách sạn đoàn ờ có cafe Chuồng Chuồng nổi tiếng phong cảnh đẹp và nằm trên cao đoàn 

có thể ngắm toàn cảnh Phú Quốc khi đến đây 

 Có thể đến chợ Dương Đông để mua đặc sản của người dân vừa đánh bắt vào bán rất tươi sống. 

 Gần khách sạn có bãi biển rất đẹp đoàn có thể đến đây để tắm biển chụp hình và thưởng thức hải 

sản cũng như ngắm biển vào buổi sáng. 

Trưa: Qúy khách trả phòng  

Xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục bay về lại Sài Gòn/ Hà Nội. 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 GHÉP LẺ 

TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR TÊN KS THAM KHẢO 

KS 3 sao phố 2.750.000 VNĐ/khách An Phú, Đảo Ngọc,… 

RS 3 sao biển/ KS 4 sao phố 3.050.000 VNĐ/khách Hawai, Orange,… 

RS 4 sao biển 3.850.000 VNĐ/khách Amarin, eden,… 

 

Giá tour bao gồm 

1. Xe đời mới đưa đón khách đi theo chương trình tour. 

2. Khách sạn theo tiêu chuẩn :  Ngủ 2 khách/phòng 

3. Ăn uống theo chương trình 05 bữa định mức 130.000 đồng/ 1 bữa. 

4. Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

5. Vé tham quan vào cửa các thắng cảnh. 

6. Nón, Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 2 chai nước/ ngày). 



 

 

7. Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 20.000.000 vnđ/trường hợp. 

Giá tour không bao gồm 

1. Thuế VAT 

2. Các chương trình vui chơi giải trí  cá nhân, các chi phí ăn uống ngoài chương trình 

3. Vé máy bay TP.HCM/Hà Nội-Phú Quốc – TP.HCM/Hà Nội 

4. Phụ thu phòng đơn 

Giá tour trẻ em 

1. 10 tuổi trở lên: 100% giá tour   

2. 2 – 10 tuổi: 75% giá tour (tiêu chuẩn 01 suất ăn + 01 ghế ngồi, ngủ chung bố mẹ). 02 người lớn chỉ 

được kèm 1 bé, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn, từ bé thứ 2 trở đi phải mua 1 vé như người lớn. 

3. Dưới 2 tuổi: 20% giá tour, 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ em dưới 02 tuổi. Nếu trẻ em di 

kèm nhiều hơn thì từ em thứ 2 trở lên phải mua 50% giá tour.  

 

 

 


