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Thời gian: 1 ngày 

Phương tiện: xe ô tô 

Khởi hành: hàng ngày 

Phú Quốc, còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn 

nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo 

tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các 

đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên 

Giang. Toàn bộ huyện đảo có tổng diện tích 589,23 km² (theo 

thống kê số liệu đất năm 2005), xấp xỉ diện tích đảo quốc 

Singapore thập niên 1960 khi chưa san lấp lấn biển.  

Thị trấn Dương Đông, tọa lạc ở phía tây bắc, là thủ phủ của 

huyện đảo. Phú Quốc nằm cách thành phố Rạch Giá 120 km 

và cách thị xã Hà Tiên 45 km. Năm 2006, Khu dự trữ sinh 

quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này 

được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới 
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TRẢI NGHIỆM KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC ĐÍCH THỰC - TOUR CÂU CÁ LẶN 

NGẮM SAN HÔ  

Buổi sáng: 

07h00: Qúy khách dùng điểm tâm tại khách sạn. 

08h00: Xe đưa đoàn tới thăm quan Chùa Hộ Quốc - mệnh danh là Thiền Viện Trúc Lâm 

phương Nam. 

10h00: Đoàn tiếp tục lên xe di chuyển đến cảng tàu An Thới. Tàu du lịch đưa đoàn khám phá 

tour câu cá lặn ngắm san hô, quý khách được trang bị áo phao, kính lặn để có thể tự do bơi 

lội, lặn ngắm san hô, khám phá vương quốc đá ngầm, và các loại cá đủ màu sắc dưới biển.  

Buổi trưa: 

12h00: Đoàn dùng bữa trưa trên tàu.. 

Buổi chiều: 

13h00: Tàu cập bến cảng An Thới. Xe tiếp tục đưa đoàn đến với Bãi Sao - một trong những 

bãi biển đẹp nhất Đảo Ngọc Phú Quốc, quý khách tự do tắm biển hoặc có thể chơi một số chò 

trơi trên biển rất hấp dẫn 

15h00: Đoàn ghé thăm quan nhà tù Phú Quốc (hay còn gọi là nhà lao Cây Dừa). 

16h00: Xe đưa đoàn đến trại nuôi cấy Ngọc Trai để được biết quy trình sản xuất Ngọc 

trai tại Phú Quốc. 

16h30: Xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu 

HDV VIETNAM TOURIST chào tạm biệt quý khách. Hẹn gặp lại quý khách trên những 

hành trình khám phá thú vị khác của công ty. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ! 
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--o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

Chương trình Thời gian Khách Sạn 
Giá trọn gói 

(vnđ/khách) 

PHÚ QUỐC 1 ngày 

Khách sạn 2 sao 
 

Resort 2 sao  

Khách sạn 3 sao 510.000 

Resort 3 sao  

Áp dụng cho khách lẽ hàng ngày 

Khách đoàn liên hệ 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

- Ăn uống: 1 bữa ăn trưa trên tàu 

- Phương tiện vận chuyển: ô tô trên đảo. 

- Tàu du lịch tham quan lặn ngắm san hô 

- Vé vào cổng khu tham quan theo hành trình. 

- Hướng dẫn viên chu đáo, kinh nghiệm, nhiệt tình phục vụ hết mình.  

- Nước uống 1 chai 500ml/ngày. Khăn lạnh 1 cái 

- Quà tặng nón du lịch cho từng thành viên trong đoàn. 

- Bảo hiểm du lịch tối đa 20.000.000 VNĐ/người/ngày. 

-  

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

- Phụ thu vé Vinperland hoặc Safari chỉ 300.000đ/khách (cho trị giá vé vào cổng 

500.000đ). Combo Vinperland + Safari giá chỉ 650.000đ/khách (cho trị giá 800.000đ) 

(tự túc ăn tối trong Vinpearl) 

- Vé máy bay Sài Gòn – Phú Quốc hoặc vé Tàu Cao Tốc. 

- Các chi phí khác ngoài chương trình 

- Phụ thu nếu khách ở phòng đơn (1người/phòng) 
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- Nước ngọt, bia rượu phát sinh 

- Phụ thu người nước ngoài 300.000đ/khách 

-  

GIÁ VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 05 tuổi miễn phí – cha mẹ lo toàn bộ chi phí cho bé nếu có phát sinh. 02 

người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, trẻ thứ 02 trả 70%/mức phí người lớn. Ngồi riêng 

trên xe, 01 xuất ăn người lớn. 

- Trẻ em từ 05 – dưới 10 tuổi 70% mức phí người lớn– bao gồm tất cả các chi phí & 

ghế ngồi riêng trên xe, 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. Trẻ em thứ 02 áp dụng 

mức phí của người lớn. 

- Trẻ em từ 10 tuổi: 100% giá tour  người lớn  

Lưu ý: 

- Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

- Không hoàn lại tiền nếu khách không đi tham quan theo chương trình. 

- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

- Du lịch Vietnam tourists sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan 

trong các trường hợp bất khả kháng: Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

 (Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá 

vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com 


