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( Tour 3n2d – câu cá ngă ́m san hô - khởi hành: hÀNG NGÀY) 
 
Phú Quốc  đang chào đón bạn, công ty và gia đình cho kỳ nghỉ của mình. Và sẽ là một thiếu sót 
rất lớn nếu bạn chưa từng một lần đặt chân lên tàu câu cho hành trình khám phá đảo để cảm 
nhận hết nét đẹp thiên nhiên trước mắt bạn.  

 

Ngày 1: ĐẾN VỚI ĐẢO NGỌC  ( Ăn Trưă – Tối ) 

Sáng: HDV đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, hỗ trợ quý khách làm check in đáp chuyê ́n 
bay lúc đi Phú Quô ́c .  
Đến sân bay Phú Quốc, Đón khách tại sân bay Dương Đông. Ăn trưa 
với món đặc sản Gỏi Cá Trích. Nghỉ ngơi. Nhận phòng khách sạn (sau 
13h00).  
Trưă: Tham quan các làng nghề truyền thống nổi tiếng trên đảô. 

 Hồ tiêu Phú Quốc: tìm hiểu về cách trồng tiêu tại vườn. Tiêu 
Phú Quốc nổi tiếng với hạt tô, đên và cay thơm. Du khách có thể 
mua tiêu về làm quà tại nhà vườn. 

 Nhà thùng nước mắm: Tìm hiểu cách ủ và chế biến nước mắm 
cá cơm rất nổi tiếng trông và ngôài nước thêô cách làm truyền thống của người dân 
Phú Quốc với hàm lượng dinh dưỡng rất caô. 

 Rượu sim: lôại rượu vang làm từ trái sim rừng chín.Gặp gỡ và trò chuyện với người 
đầu tiên chế biến ra rượu sim sơn tại cơ sở sản xuất rượu sim Bảy Gáô. 

 Suối Trănh: Côn suối bắt nguồn từ dãy núi Hàm Ninh và chỉ có nước từ tháng 05 – 
tháng 10.  

 Làng chài Hàm Ninh: làng chài cổ xưa của người dân trên đảô.Nơi du khách có thể 
mua hải sản khô, tươi,quà lưu niệm ở đây với giá rất rẻ.(Chi phí tự túc)  

 Chùă Sư Muôn: ngôi 
chùa cổ xinh đẹp với 
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không gian thôáng mát, thanh tịnh. 
 Dinh Cậu: thắng cảnh đẹp của Phú Quốc và là nơi tôn thờ tín ngưỡng của người dân 
trên đảô mỗi khi ra khơi đánh bắt.  

 Tối: Dùng cơm tối. Tự dô thư giãn hôặc khám phá Đảô Ngọc về đêm.Tham quan chợ 
đêm Dinh Cậu. 

 Nghỉ đêm tặi khắch sặn. 
 

Ngày 2 : CÂU CÁ & NGẮM SAN HÔ TẠI QUẦN ĐẢO AN THỚI –  CÁP TREO HÒN THƠM  ( 
Ăn Sáng – Trưă – Tối ) 

Sáng : Sau khi dùng điểm tâm sáng, xê đưa đôàn tiến về phía Nam, lên tàu câu cá. 
 Ngọc trăi căo cấp Phú Quốc: quý khách được trực tiếp tham quan quy trình nuôi trai 
lấy ngọc tại các cơ sở nuôi cấy ngọc trai chuyên nghiệp tại Phú Quốc.  

 Trên tàu Với đội ngủ thủy thủ đôàn & HDV địa 
phương giàu kinh nghiệm, quý khách sẽ tận 
hưởng từng khôảnh khắc đáng nhớ khi chính 
tay mình buông câu bắt được những chú cá 
bồng mú phàm ăn trông các rạn san hô tại hòn 
Dừa, hòn Rỏi, …. 
 Dùng cơm trưă trên tàu. Tắm biển, ngắm 
san hô.  

 Bãi Sao: quý khách tiếp tục dừng chân tại một 
trông những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc với bãi cát dài 
thôang thôảng, trắng mịn. Đôàn tự dô chụp hình lưu niệm. 

 Nhà tù Phú Quốc: khu di tích lịch sử - nơi chứng kiến baô 
tội ác của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ khi giam cầm hơn 32 
ngàn tù binh chiến tranh (có lúc lên   đến côn số 40 ngàn tù 
binh) trông khôảng thời gian tồn tại chưa đầy 6 năm. 

 Quý khách có thể lựa chọn thêm chương trình  -  cáp treo Hòn Thơm 
khám phá 1 Đảo Ngọc từ trên  cao qua tuyến cáp treo trên bie ̉n dài 
nha ́t the ́ giới (  Vé tự túc là 300k/ vé– )  

 Trở về khách sạn.Tắm biển/ hồ bơi.Tự dô thư giản 
Tối: Xê đưa đôàn dùng cơm tối. Quý khách tự dô dạô chợ Đêm 
Phú Quốc . 
 

Ngày 3  : TẠM BIỆT ĐẢO NGỌC ( Ăn Sáng)   
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Sáng: Qúy khách dùng điểm tâm sáng. Qúy khách tự dô tham quan chợ Dương Đông, là 

trung tâm traô đổi, vận chuyển hàng hóa chính của đảô, có lịch sử phát triển lâu đời và lớn 

nhất Phú Quốc. Qúy khách tự dô mua sắm đặc sản về làm quà chô gia đình, người thân. 

 Qúy khách tự dô tắm biển, nghỉ ngơi tại khách sạn 

 Đôàn làm thủ tục trả phòng khách sạn trước 12h00, Xê và HDV đưa đôàn ra sân bay 

Làm thủ tục trên chuyến bay về lại HCM. Chia tay và hẹn gặp lại qúy khách vàô những lần du 

lịch tiếp thêô. 

- Hoa ̣c thăm quan vinpearlland  - Xe của Khu Vinpearlland đưa quý khách đến khu vui 

chơi Vinpearlland (Chi phí vé vào tự túc, quý khách ra trạm của Vin để lên xe), một trong những trung 

tâm vui chơi giải trí lớn và hiện đại nhất Phú Quốc. Đến đây, qúy khách sẽ được tham gia nhiều trò chơi 

thú vị như: 

- Vườn Thú Safari Phú Quốc : Khu vườn thú lớn thứ 2 Đông Nam Á  

- Vinpearlland , một trong những trung tâm vui chơi giải trí lớn và hiện đại nhất Phú Quốc. Đến đây, qúy 

khách sẽ được tham gia nhiều trò chơi thú vị như: 

- Trò chơi cảm giác mạnh: Tàu lượn siêu tốc, đu quay lật cảm giác mạnh, đu quay dây văng, đĩa quay siêu 

tốc, đĩa bay, đường trượt lốc xoáy.. 

- .Khu vui chơi trong nhà 

- Công Viên Nước 

- Thuỷ cung Vinpearl: khám phá thế giới đại dương với nhiều loài sinh vật độc đáo như cá mập, cá hải 

tượng, Cua nhện, Tôm bác sĩ… 

- Cùng hoà mình với nàng tiên cá khám phá dưới lòng đại dương và lạc vào thế giới cổ tích với nàng tiên 

cá. 

- Rạp chiếu phim 5D. 

- Sân khấu nhạc nước, tạo nên màu sắc huyền ảo li kì và hấp dẫn. 

- Xe của khu Vinpearlland sẽ đưa Quý Khách về lại trung tâm thị trấn Dương Đông. 

 Xê đưa quý khách ra sân bay, đáp chuyến bay vê ̀  Tp.HCM 

 

Giá trên bao gô ̀m:   
 

 02 buổi ăn sáng bao gồm trong tiền phòng  

 04 buổi ăn chính theo tiêu chuẩn  
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 02 đêm phòng khách sạn đặt theo tiêu chuẩn khách chọn: 2 khách/phòng, trường hợp lẻ 

nam hoặc nữ ngủ ba, trẻ em ngủ ghép cùng bố me.̣ 

 Phí tham quan, xe đời mới đón sân bay ngày đến, tham quan theo chương trình và tiễn sân 

bay ngày  về, HDV chuyên nghiệp, phục vụ suốt tuyến 

 Nước suối Aquafina  (chai 500ml/1khách/1ngày) 

 Tàu câu cá chất lượng cao (Miễn phí cho tất cả khách đăng ký tour – Ghép tàu nhóm dưới 

32 người , và sử dụng tàu lớn nhất đảo – Khuyến mãi tàu câu cá riêng cho nhóm khách từ 

32 khách ko phụ thu tiền  ). 

 Vé máy bay khứ hồi HCM – Phú Quốc – HCM của vietjet/ jetstar, Giá chưa gồm hành lý 

ký gửi, chỉ gồm 07kg hành lý xách tay 

 

 
Không bao gồm : 

- Phát sinh khác ngoài chương trình bao gồm và các chi phí cá nhân như: điện thoại, giặt ủi, vui 

chơi giải trí ... 

-  Phát sinh dịch vụ vì lý do thời tiết. 

- Hành lý ký gửi 

- Thuế VAT 10% 

- Vé vinpearland, vé safari, vé hòn thơm 

 

Giá vé trẻ em: 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 01 vé người lớn.  

 Trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi mua 1/2 vé (Tiêu chuẩn: 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ 

ghép chung phòng với gia đình). + Vé máy bay khứ hồi 

 Trẻ em từ  dưới 05 tuổi trở xuống gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 

01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. + Vé máy 

bay khứ hồi 

 Vé máy bay trẻ em tính theo quy định của từng hãng hàng không. 

Ghi Chú:  Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm 

tham quan 


