Chương Trình Du Lịch:

 Thời gian :
03 ngày 02 đêm
 Phương tiện : Đi và về bằng máy bay
 Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần
NGÀY 01

TP.HCM – PHÚ QUỐC

Ăn
Sáng

Ăn
Trưa


Ăn Tối


HDV đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đưa Qúy khách khởi hành
đi Phú Quốc trên chuyến bay VJ/JT/VN dự kiến từ 10:00 – 10:45
11h00
HDV đón quý khách tại sân bay Phú Quốc
12h00
Đoàn dùng cơn trưa. Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
14h00
Xe đưa đoàn tham quan :
 Tham quan vườn tiêu Phú Quốc: nới sản xuất ra loại tiêu đặc sản thơm và
chắc hạt.

Cơ sở chế biến Rượu Sim – thưởng thức rượu sim, một loại rượu nhẹ độc
đáo được chế biến từ những trái sim rừng.

Suối Tranh - (chỉ tham quan tháng 6 – tháng 11), dòng Suối đẹp bắt nguồn
từ dãy Hàm Ninh.

Làng chài cổ Hàm Ninh – Nơi đ y n i tiếng với nghề đánh ắt ưới ghẹ cá
ngựa hải s m hái rong i n Quý khách có dịp thưởng thức hải sản tươi vừa đánh ắt
với giá tốt.
18h00
Đoàn dùng cơm tối. Quý khách tự do khám phá Phú Quốc hay đi dạo mua sắm tại chợ
đêm Dinh Cậu.
21h30
Xe đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.
Ăn
Ăn
Ăn Tối
NGÀY 02 PHÚ QUỐC – CÂU CÁ
Sáng
Trưa



Sáng

08h00

Quý khách có th tắm bi n sớm và ngắm bình minh trên bi n. dùng buffet sáng tại
khách sạn. (phục vụ từ 06h00 – 09h00).
Xe đưa đoàn tham quan Khu nuôi cấy Ngọc Trai nước biển. Tiếp tục chương trình

đến Bãi Sao, quý khách lên thuyền, trải nghiệm hoạt động câu cá truyền thống của cư
dân địa phương ngoài ra quý khách còn được trang bị áo phao, kính lặn đ thoải mái
thư giãn giữa àn nước trong xanh của đảo ngọc.
12h00
Dùng cơm trưa.
14h00
Thuyền về đất iền xe đưa đoàn tiếp tục tham quan:
 Khu di tích lịch sử Nhà Tù Phú Quốc: nơi được mệnh danh à địa ngục trần
gian.
 Chùa Hộ Quốc – ngôi chùa toạ lạc trên một vị trí tuyệt đẹp và được khánh
thành vào năm 2012.
 Cơ sở nước mắm Phú Quốc – Với cách ủ truyền thống có ịch s hơn 100 năm
phát tri n tại hú Quốc.
18h40
Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng và giao ưu Karaoke c y nhà á vườn.
Ăn
Ăn
Ăn Tối
NGÀY 03 PHÚ QUỐC - TP.HCM
Sáng
Trưa


08h30

11h00

Quý khách có th tắm bi n sớm và ngắm bình minh trên bi n. dùng buffet sáng tại
khách sạn. (phục vụ từ 06h00 – 09h00). Làm thủ tục trả phòng.
Xe đưa đoàn tham quan :
 Dinh Cậu – bi u tượng tín ngưỡng của người dân hải đảo.
 Miếu Thủy Long Thánh Mẫu – Tìm hi u tín ngưỡng địa phương quan trọng
bậc nhất ở huyện đảo đ y cũng à địa đi m vô cùng í tưởng đ ngắm hoàng
hôn trên bi n Đông.
HDV đưa quý khách ra s n ay àm thủ tục cho đoàn trở về Tp.HCM trên chuyến bay
VJ/JT/VN dự kiến từ 12:30 – 13:10.
Về đên T . Hồ Chí Minh, chia tay đoàn hẹn gặp lại quý khách.

TIÊU CHUẨN

GIÁ NGƯỜI LỚN
Từ 12 tuổi trở lên

KHÁCH SẠN 3 SAO

4.990.000 vnđ/ khách

GIÁ TRẺ EM
Từ 5 - dưới 12 tuổi

GIÁ EM BÉ
Từ 2 tuổi – dưới 5
tuổi

3.398.000 vnđ/ khách

1.898.000vnđ/ khách

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 01 KHÁCH

BAO GỒM
Vận chuy n :
Lưu trú:
Ăn uống :

CHI TIẾT
Vé máy bay khứ hồi: SG-PQ-SG
Xe từ 7c – 45c chỗ đời mới đầy đủ tiện nghi đưa đón quý khách tại Phú Quốc.
Tài xế vui vẻ nhiệt tình. Tham quan theo chương trình.
02 đêm
Tiêu chuẩn phòng 02 – 03 khách. Khách sạn 03 sao.
Bữa Sáng: 02 bữa sáng buffet tại khách sạn.
Bữa chính : 04 bữa chính thực đơn từ 130.000đ – 150.000đ/ khách.

Dịch vụ khác
:

Thuyền đi c u cá ngoài đảo.
Nón du lịch 01 cái/ khách.
Vé tham quan 01 lần theo chương trình
Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt tình chu đáo
Bảo hi m du lịch trọn tour mức đền bù tối đa: 20.000.000 đ/ vụ/ khách.
Nước suối và khăn ạnh phục vụ trên đường : 03 chai 500ml + 03 cái/ tour.

KHÔNG BAO GỒM
Cá nhân :
Trong phòng :
Ngoài phòng :
Nhà hàng :

CHI TIẾT
Xe đi ại, chụp hình ăn uống tham quan … ngoài chương trình.
Thuế 10%.
Mini ar điện thoại, giặt ủi ăn uống, thức ăn nhẹ …
Các chi phí khác (nếu có)
Đồ ăn ên ngoài phụ thu phí rượu/ bia theo giá của nhà hàng.

GIÁ VÉ DỊCH VỤ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM
ĐỘ TUỔI
TIÊU CHUẨN
Người lớn :
(Áp dụng cho trẻ em từ 12 tu i trở lên)
Trẻ em :
(Từ 05 đến dưới 12 tu i)

Như người lớn.

01 ghế ngồi trên xe + 01 suất ăn theo đoàn và
ngủ ghép chung giường với cha mẹ + 01 vé
máy bay khứ hồi.
Bé :
01 vé máy bay khứ hồi
(Từ 2 đến dưới 5 tu i)
Miễn vé dịch vụ tour gia đình tự thanh toán
(nếu có phát sinh) và được mua bảo hi m theo
chương trình tour.
Bé ( từ 0 – dưới 2 tu i)
10% phụ phí vé máy bay theo quy định hãng
hang không.
Miễn vé dịch vụ tour gia đình tự thanh toán
(nếu có phát sinh) và được mua bảo hi m theo
chương trình tour.
Lưu ý : 02 người lớn chỉ kèm 01 trẻ em miễn phí, trẻ em thứ 02 trở lên kèm theo phải mua 50%
giá vé.

GO TRAVEL RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

