
 

 

 

 
THỜI GIAN: 4 NGÀY 3 ĐÊM 

                                  KHỞI HÀNH: HÀNG NGÀY 
 

NGÀY 01: PHÚ QUỐC - ĐÔNG ĐẢO (ĂN TRƯA, TỐI) 

 Buổi Sáng: Quý khách tự túc ra sân bay, làm thủ tục đáp 

chuyến bay khởi hành đến Phú Quốc.  

 Đến sân bay Phú Quốc, xe và HDV đón đoàn nhận phòng 

khách sạn. 

 Buổi Chiều: Đoàn khởi hành phía Đông Đảo:  

 Quý khách tham quan Cơ sở ủ rượu vang Sim – Một loại 

rượu đặc sản tại địa phương, thưởng thức rượu Sim rừng miễn 

phí. 

 Tham quan vườn tiêu - Với những nọc tiêu thẳng tắp, xanh 

mơn mỡn, nổi tiếng chắc hạt, thơm ngon. 

 Tham quan trại nuôi ong mật - Tìm hiểu cuộc sống cần cù 

của những chú ong bé nhỏ và học cách lấy mật ong (quay 

mật) của người dân. Đến mùa trái cây, Quý khách còn được 

chiêm ngưỡng và tận tay hái các loại sầu riêng, chôm chôm 

….trĩu quả trên cành.  

 Tham quan dòng suối đẹp như tranh bắt nguồn từ dãy 

Hàm Ninh, gồm nhiều con suối nhỏ nhập lại thành thác nước 

lớn - Suối Tranh, trekking, tắm suối  

 Buổi Tối: Đoàn cơm tối, thưởng thức hải sản tươi ngon. Sau 

đó Du khách tự do khám phá Phú Quốc về đêm, chợ đêm 

Dinh Cậu. Nghỉ đêm tại Phú Quốc. 

 

NGÀY 02: BÃI SAO – CÂU CÁ – TẮM BIỂN (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

 Buổi Sáng: Quý khách dậy sớm ngắm cảnh bình minh, đi dạo 

và dùng điểm tâm sáng sau đó khởi hành đi tham quan Nam 

Đảo:  

 

 



 Tham quan khu nuôi cấy ngọc trai Nhật Bản - Tìm hiểu 

quy trình sản xuất ngọc trai, khách có thể mua những viên 

ngọc trai đươc nuôi cấy tại đảo để làm quà lưu niêm (chi phí 

mua sắm tự túc).  

 Đến cảng An Thới, quý khách ngắm cảnh sinh hoạt nhộn nhịp 

của ngư dân, chụp hình lưu niệm quần đảo An Thới từ cầu 

tàu, lên tàu câu cá và lặn ngắm san hô.  

 Tham quan di tích lịch sử nhà lao Cây Dừa - tìm hiểu tội 

ác chiến tranh của đế quốc Mỹ tại "địa ngục trần gian" Phú 

Quốc.  

 Quý khách tắm biển tại Bãi Sao - hòa mình cùng làn nước 

trong mát của biển xanh cát trắng của bãi biển đẹp nhất Phú 

Quốc và là điểm đến không thể thiếu trong mọi hành trình 

khám phá Đảo Ngọc. Quý khách dành nhiều thời gian tại Bãi 

Sao để tắm biển và tự do nghỉ ngơi. 

 Quý khách dùng cơm trưa trên tàu.  

 Option ngoài chương trình: Với chương trình Seawalker – 

đi bộ dưới biển: trải nghiệm cùng với công viên bảo tồn san 

hô lần đầu tiên ra mắt tại Phú Quốc. Seawalker sẽ mang đến 

cho bạn cảm giác hòa mình với thiên nhiên, tận tay vuốt ve 

đàn cá, tận tay cho cá ăn, tận mắt nhìn thấy nhiều loại san hô 

quý hiếm của Việt Nam (chi phí tự túc, giá tham khảo: 

950.000/lượt)  

 Buổi Tối: Đoàn ăn tối tại nhà hàng và tự do khám phá thành 

phố về đêm. 

 Để trải nghiệm hoạt động đặc sắc tại Phú Quốc, 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.   

 Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

 

NGÀY 03: TỰ DO KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC (ĂN SÁNG, TRƯA) 

 Buổi Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, tự 

do nghỉ ngơi và tắm biển Dương Đông 

 Buổi Trưa: Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn dùng cơm trưa 

tại nhà hàng hải sản (nếu quý khách ở khách sạn). 

 Trường hợp quý khách tham quan Vinwonders & 

Safari hoặc Cáp treo Hòn Thơm (chi phí tự túc) thì tiền ăn 

sẽ được hoàn lại 130.000/suất (vui lòng báo trước 48h). 

 



 Tham quan Vinpearl Phú Quốc (Chi phí tự túc): Quý khách 

tham gia các trò chơi trong khu nghỉ dưỡng: Thủy cung, công 

viên nước, thế giới games, rạp chiếu phim 5D, khu mua sắm, 

làng ẩm thực, khu phố ăn nhanh … Quý khách thưởng thức 

sân khấu 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 

 Tham quan công viên chăm sóc và bảo tồn động vật 

Vinpearl Safari (Chi phí tự túc) - vườn thú mở lớn nhất việt 

nam. Tại đây quý khách có cơ hội: Tham quan khu nuôi dưỡng 

chăm sóc , bảo tồn động vật hoang dã duy nhất và lớn nhật 

hiện nay tại Việt Nam, Thưởng thúc những vũ điệu hoang dã 

do chính các thổ dân châu phí biểu diễn, Thưởng thức những 

màn biểu diễn hấp dẫn của nững loài động vật hoang dã, Chụp 

ảnh cùng những loại động vật mà mình yêu thích, Tự tay chăm 

sóc , cho những loài động vật ăn 

 Buổi Tối: Quý khách tự do ăn tối để trải nghiệm văn hóa ẩm 

thực Phú Quốc tại chợ đêm Dinh Cậu. 

 

NGÀY 04: PHÚ QUỐC - HẸN GẶP LẠI (ĂN SÁNG) 

 Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Tự do nghỉ ngơi và mua quà 

cho người thân 

 Đến giờ, đoàn lên xe đi sân bay Dương Đông, đáp chuyến bay 

trở về, kết thúc tour du lịch Phú Quốc, hẹn quý khách trong 

những chuyến du lịch tiếp theo cùg VietnamTravel. 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vé máy bay Vietjet Air khứ hồi Hà Nội – Phú Quốc- Hà Nội 

- 02 đêm tại The Palmy Resort Phú quốc 4* 

- 02 bữa buffet tại resort 

- Dịch vụ dọn phòng kèm trà, cà phê, nước suối miễn phí hàng ngày 

- Miễn phí sử dụng tiện ích của khu nghỉ dưỡng: bãi biển riêng, bể bơi vô cực, wifi… 

- Xe ô tô đón/tiễn từ sân bay – resort 1 chiều 

- Ưu đãi miễn phí tiền phòng cho bé dưới 5 tuổi ( vé máy bay tính theo giá vé ở thời điểm đặt vé) 

- Combo áp dụng đặt 2 khách/ phòng, số lượng có hạn. Vui lòng Inbox để được tư vấn ngày 



GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Xe đón/tiễn sân bay  

- Chi tiêu cá nhân 

- Thuế VAT 10% (nếu có nhu cầu xuất hóa đơn mới phải thanh toán) 

GHI CHÚ TRONG QUÁ TRÌNH ĐI TOUR DU LỊCH PHÚ QUỐC 

ĐIỀU KIỆN CẦN 
- Quý khách cung cấp thông tin người đi Tour gồm: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, 
Giới tính để VietnamTravel đặt vé máy bay và dịch vụ du lịch. 

CÁC BỮA ĂN 

- Giá suất ăn chính: 150.000đ/suất 
- Ăn sáng tại khách sạn 
- Thực đơn áp dụng nhóm 5 khách trở lên 
- Nhà hàng và thực đơn có thể thay đổi tùy tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo chất 
lượng cho Quý khách 

ĂN KIÊNG - ĂN CHAY - 
HỦY/KHÔNG ĂN 

- Nếu Quý khách không ăn: Cần báo ngay khi đặt Tour để được giảm trừ chi phí 
- Nếu Quý khách hủy bữa ăn trong khi đi Tour: VietnamTravel hoàn lại chi phí (các) 
bữa ăn 
- Nếu Quý khách ăn chay/ăn kiêng: Vui lòng báo trước ít nhất 24 tiếng để Viet Fun 
sắp xếp 

GIẤY TỜ TÙY THÂN 

CẦN MANG THEO: 

- Chứng minh thư/Căn cước công dân CÒN HẠN đối với khách người lớn người Việt 
- Giấy khai sinh (bản sao) đối với khách trẻ em người Việt 
- Hộ chiếu còn thời hạn đối với khách người nước ngoài 

THỜI GIAN 

NHẬN/TRẢ PHÒNG 

- Thời gian nhận phòng khách sạn: Sau 2 giờ chiều 
- Thời gian trả phòng khách sạn: Trước 12 giờ trưa 

HÀNH LÝ 

- Quý khách nên mang theo mũ rộng vành, kính mát, kem chống nắng... 
- Quý khách mang theo giày/dép thích hợp cho việc di chuyển 
- Quý khách chuẩn bị trang phục phù hợp với các điểm đến tham quan 

PHIẾU XÁC NHẬN - Quý khách chuẩn bị và xuất trình cho HDV trước khi lên xe 

TOUR GHÉP ĐOÀN - Khởi hành khi số lượng khách đủ từ 5 khách trở lên 

LƯU Ý KHÁC 

- Trước ngày đi, Vietnam Travel sẽ gọi điện/chat/email cung cấp thông tin HDV cho 
Quý khách trước 18h00 tối 
- Trình tự và thời gian tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm 
- Quý khách có mặt tại sân bay ga đi nội địa 90 phút trước giờ bay để làm thủ tục 
chuyến bay. 
- Vietnam Travel KHÔNG HOÀN TIỀN nếu Quý khách bỏ dở chương trình giữa chừng 

 


