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Saigontours kính gửi quý khách chương trình tham quan du lịch nghĩ dưỡng 

Khởi hành: Mùng 2, 3 

Thời gian: 03 Ngày 02 Đêm -  Phương tiện: Máy bay, ô tô 

 

Đảo ngọc Phú Quốc nổi bật lên trong bản đồ Việt Nam nhờ sở hữu những cảnh quan thiên 

nhiên tươi đẹp, đời sống văn hóa nhân dân phong phú, bên cạnh cơ sở hạ tầng ngày càng cải 
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thiện để phục vụ quý khách. Hiện nay, Phú Quốc đang là nơi lý tưởng để quý khách lựa chọn 

làm điểm đến trong hành trình du lịch của mình.  

Hãy để Saigontours đồng hành cùng quý khách trong kì nghỉ tết thú vị này!!! 

 

 
 

NGÀY 01: TP HỒ CHÍ MINH – PHÚ QUỐC     (Ăn trưa, chiều) 

 

05:15  HDV Saigontours đón và làm thủ tục đáp chuyến bay 

VJ339 07:15 khởi hành đi Phú Quốc. 

08:15 Đến Phú Quốc, xe và HDV đưa đoàn đi tham quan: 

 Dinh cậu, Thủy long thánh mẫu: Tọa lạc trên cung 

đường Võ Thị Sáu, nơi đây được xem là biểu tượng tín 

ngưỡng của người dân hải đảo.  

11:30  Quý khách dùng cơm trưa, sau đó tiếp tục tham quan: 

 Nhà thùng làm nước mắm cá cơm truyền thống 

 Vườn Tiêu Suối Đá 

 Suối tranh: dòng suối trong vắt, mát lạnh chảy từ trên 

núi Hàm Ninh  

 Cơ sở hải sản khô. Cở sở sản xuất rượu vang sim – loại 

vang riêng của đảo 

18:00 Quý khách tập trung, xe đưa quý khách dùng cơm tối. Tự 

do mua sắm tại chợ đêm và về khách sạn nghỉ ngơi. 
 

NGÀY 02: KHÁM PHÁ NAM ĐẢO PHÚ QUỐC    (Ăn ba bữa)  
 

 

07:30 Quý khách dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn bắt 

đầu chương trình ngày 2 tại Phú Quốc. Xe đưa khách đến cảng 

biển, tham quan: 

 Câu cá lặn ngắm san hô trên tàu. Đoàn được cung cấp 

thiết bị câu cá (dây câu, mồi) và được trang bị áo phao, 

kính lặn, ống thở khi tham gia lặn biển. 

11:00   Quý khách dùng cơm trưa trên tàu. Sau đó trở lại đất 

liền và tiếp tục tham quan 

 Khu nuôi cấy Ngọc Trai: quý khách được tìm hiểu quy 

trình nuôi cấy ngọc trai, mổ trai lấy ngọc và có cơ hội sở 
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hữu những sản phẩm ngọc trai chính hiệu mang đến sự may mắn và thịnh vượng. 

 Khu di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc 

 Tham quan Chùa Hộ Quốc (Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc): là một trong những công trình nằm 

trong dự án khu du lịch tâm linh của Phú Quốc. 

 Tắm biển tại Bãi Sao: một trong những bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc với làn nước xanh biếc. 

(Chi phí tắm nước ngọt và võng nằm tự túc) 

 Quý khách nghỉ ngơi thư giãn, ngắm hoàng hôn tại Sunset Sanato – nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất 

Phú Quốc. 

18:00 Xe và HDV đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi, dùng cơm tối. Tự do tham quan chợ đêm Dinh Cậu 

trải nghiệm văn hóa ẩm thực Phú Quốc. Ngoài ra, quý khách có thể đặt tour Câu Mực đêm (chi phí 

tự túc). Nghỉ đêm tại khách sạn. 
 
 

NGÀY 03: PHÚ QUỐC – HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng, trưa) 

08:30  Ăn sáng buffet tại khách sạn. Tự do tham quan Phú Quốc. 

Quý khách có thể lựa chọn tham quan 2 địa điểm sau: (Chi phí tự 

túc) 

Option 1: Tham quan VinSafari: Công viên chăm sóc và bảo tồn 

động vật, mô hình sở thú mở đặc sắc nhất Việt Nam. 

Option 2: Tham quan VinWonder: Khám phá “công viên ảo” một 

cách chân thực nhất. Được ngắm nhìn, tương tác trực tiếp với tất 

cả các hướng không gian và khám phá từng cảnh quan, trò chơi 

tại công viên. 

12:00 Quý khách trả phòng khách sạn, xe và HDV đưa quý 

khách dùng cơm trưa tại nhà hàng 

13:00 Xe và HDV đưa đoàn ra sân bay, làm thủ tục đáp chuyến bay VJ326 lúc 16:30 về TP Hồ Chí Minh. 

Chia tay đoàn và hẹn gặp lại trong chuyến đi sau. 

 

 

Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm 

tham quan. 

Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ và bổ ích ! 

 

BẢNG GIÁ TOUR:  

GIÁ TOUR TRỌN GÓI DÀNH CHO 1 KHÁCH 
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Khách người lớn Trẻ em 5 – 10 tuổi Trẻ em 2 – <5 tuổi Em bé < 2 tuổi Phòng đơn 

MÙNG 2 TẾT  7.590.000 VND 6.090.000 VND 4.190.000 VND 500.000 VND 900.000 VND 

MÙNG 3 TẾT  7.590.000 VND 6.090.000 VND 4.190.000 VND 500.000 VND 900.000 VND 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vé máy bay khứ hồi SGN PQC SGN (hành lý 7kg xách tay + 15kg hành lý kí gửi) 

 Xe du lịch đời mới máy lạnh phục vụ tham quan theo chương trình tour. 

 Khách sạn tiêu chuẩn 3* đầy đủ tiện nghi 2 - 4 khách/phòng, Quý khách muốn ở một mình phụ thu 

phòng đơn. 

 Ăn uống theo chương trình: 

- Ăn sáng: bữa sáng buffet tại khách sạn. 

- Bữa chính (Ăn trưa, ăn chiều): 5 bữa. 

 05 bữa thực đơn gồm 5 - 6 món, thực đơn được thay đổi liên tục đa dạng và trải nghiệm. 

 Vé tham quan một lần các điểm có trong chương trình. 

 Hướng dẫn viên thuyết minh hoạt náo suốt tuyến. 

 Nón du lịch  

 Khăn lạnh, nước suối. 

 Bảo hiểm du lịch: Bồi thường tối đa 20.000.000đ/trường hợp. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Chi phí tham quan ngoài chương trình và các chi phí cá nhân khác. 

 Các bữa ăn tự túc, không theo chương trình. 

 Các khoản phụ thu khác nếu có: Trẻ em thứ 2, phòng đơn,… 

 Thuế VAT 10%. 

 Tiền tips cho HDV và tài xế. 

GIÁ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM 
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 Trẻ em dưới 02 tuổi: Miễn phí dịch vụ, vé máy bay tính thuế và phí theo quy định của hãng hàng 

không, ngồi chung với ba mẹ. 

 Trẻ em từ 02 – dưới 05 tuổi: Không tính phí dịch vụ, tính 100% giá vé máy bay, gia đình tự lo cho 

bé. (02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em từ 05 tuổi trở xuống, trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 

70% giá tour). 

 Trẻ em từ đủ 5 tuổi – dưới 10 tuổi: 80% giá tour người lớn (xuất ăn tương đương người lớn, 1 ghế 

ngồi trên xe, ngủ ghép ba mẹ). (02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em từ 05 tuổi - 10 tuổi, trẻ em 

thứ 02 trở lên phải mua 100% giá tour). 

 Trẻ em từ  đủ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour. 

THANH TOÁN 

 Cọc 50% tổng giá trị tour ngay sau khi đăng ký tour. 

 Số tiền còn lại thanh toán hết trước ngày khởi hành 7-10 ngày (áp dụng tour ngày thường), trước 

ngày khởi hành 20 - 25 ngày (áp dụng tour lễ tết). 

QUY ĐỊNH HỦY VÉ 

 Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua chịu chi phí: 50% giá vé (mất cọc) 

 Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 10 ngày chịu chi phí 70% giá vé. 

 Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 07 ngày chịu chí phí 100% giá vé. 

 Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

LƯU Ý 

 Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết vá các vấn đề 

khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

 Thời gian trong chương trình tour là thời gian dự kiến, thực tế tour sẽ có chênh lệch (không nhiều) 

so với thời gian dự kiến. HDV sẽ báo trực tiếp cho Khách hàng trong thời gian thực hiện tour. 

 Giờ nhận phòng & trả phòng theo quy định khách sạn, nhận sau 14:00 giờ và trả trước 12:00 giờ. 

Phòng khách sạn/resort có thể xảy ra trường hợp phòng không gần nhau, không cùng tầng, loại 

phòng một giường đôi hoặc hai giường đơn không theo yêu cầu, tùy tình hình thực tế từng khách 

sạn.  

 Trường hợp quý khách tham gia tour 01 khách, bắt buộc đóng thêm tiền phụ thu phòng đơn để ở 

riêng 01 phòng. 

 Trong trường hợp Quý khách có yêu cầu nâng chuẩn loại phòng cao cấp hơn vui lòng liên hệ phụ 

trách tuyến & thanh toán chí phát sinh tùy hạng phòng yêu cầu (nếu có).   
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 Cam kết đã được tư vấn hiểu rõ và đồng ý các quy định liên quan về điều kiện sức khỏe khi tham 

gia chương trình du lịch. 

 Quý khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn VAT vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho nhân 

viên bán tour  khi ngay khi đăng ký hoặc trước khi thanh toán hết, không nhận xuất hóa đơn sau khi 

tour đã kết thúc. 

 Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không bao gồm 

trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền.  

 Các trường hợp bất khả kháng Saigontours không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những 

thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến 

tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị, dịch bệnh..Các giải pháp hoặc đền bù (nếu 

có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan. 

 Nếu những trường hợp trên xảy ra, Saigontours sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan 

cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện….và không chịu trách 

nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa 

để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng. 


