HÀ NỘI - ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC - KHÁM PHÁ BIỂN TÂY NAM - HÀ
NỘI
NGÀY 01: HÀ NỘI – PHÚ QUỐC (Ăn Tối)
14h00: Xe và HDV VTTC đón Quý khách tại điểm hẹn đi sân bay Nội Bài làm thủ tục chuyến bay VN1231 đi Phú Quốc cất cánh lúc
17h05.
19h00: Đoàn ăn tối tại nhà hàng với món ăn đặc sản của Phú Quốc, Còi biên mai, là thớ thịt nằm giữa hai vỏ sò , ốc. Còi được chế
biến thành nhiều món nướng, xào, lẩu… Nhưng ngon nhất là món nướng, giữ được độ dai, giòn và có vị thơm.
Sau bữa tối, quý khách nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi
Quý khách tự do khám phá Đảo Ngọc về đêm, tham quan chợ đêm, Dinh Cậu hoặc có thể thuê thuyền đi câu mực ban đêm rất thú vị
Nghỉ đêm tại khách sạn.
NGÀY 02: PHÚ QUỐC - KHÁM PHÁ BIỂN TÂY NAM (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
07h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, sau đó xe đón đoàn tiến về phía Nam lên tàu khám phá Nam Đảo:

Trên tàu: Với đội ngủ thủy thủ đoàn & HDV địa phương giàu kinh nghiệm, quý khách sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc đáng
nhớ khi chính tay mình buông câu bắt được những chú cá bồng mú phàm ăn trong các rạn san hô tại hòn Dừa, hòn Rỏi, ….
11h30: Quý khách dùng bữa trưa trên tàu cùng với sản phẩm đánh bắt được
Quý khách thỏa sức tắm biển, ngắm san hô.
14h00:Tàu cập bến, quý khách tiếp tục tham quan
Bãi Sao: quý khách tiếp tục dừng chân tại một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc với bãi cát dài thoang thoảng, trắng
mịn. Đoàn tự do chụp hình lưu niệm.
.Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc - xem phim tư liệu, cảm nhận nỗi đau của các chiến sĩ yêu nước và sống với niềm tự hào dân
tộc. Nơi chứng kiến bao tội ác của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ khi giam cầm hơn 32 ngàn tù binh chiến tranh (có lúc lên đến
con số 40 ngàn tù binh) trong khoảng thời gian tồn tại chưa đầy 6 năm.
Chùa Hộ Quốc - được xây dựng ở vị trí rất đẹp lưng tụa núi, mặt hướng ra biển mênh mông vị trí này được coi là rất đặt biệt
không phải chùa nào cũng có, chùa xây dựng theo kiến trúc thời nhà Lý và Trần
18h30: Ăn tối tại nhà hàng, tự do khám phá Phú Quốc về đêm.
NGÀY 03: TỰ DO KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC (Ăn: Sáng)

Quý khách ăn sáng tại khách sạn, Quý khách có cả ngày tự do tắm biển hoặc lựa chọn chương trình tham quan Vinpearland & Safari
Phú Quốc (vé tham quan: 850.000đ/khách, phụ thu tiền xe 29C = 1.200.000đ/xe hoặc Quý khách có thể đi xe bus miễn phí)
Quý khách tự do khám phá Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land rộng lớn với đầy đủ những trò chơi dành cho mọi lứa tuổi và sở thích.
Nơi đây hội đủ tất cả các trò chơi trong nhà, ngoài trời như: đĩa bay, đu quay con ong, cốc xoay, đĩa quay siêu tốc, cối xay gió,…
Ngoài ra, còn có Khu công viên nước với các trò chơi hấp dẫn như: boomerang khổng lồ, đường trượt siêu lòng chảo, dòng sông lười,
lâu đài, bể tạo sóng… Tiếp tục Quý khách có thể khám phá Khu Thủy Cung với hàng trăm loài cá và sinh vật biển kỳ thú như: cá hải
tượng, cá Sấu hỏa tiễn với chiếc mõm dài và hung dữ hay những loài quý hiếm như cá Nemo, cá Napoleon, cá mập trắng, cua King
Crab…Quý khách có thể tham quan khám phá Vườn Thú Hoang Dã đầu tiên tại Việt Nam – Vinpearl Safari Phú Quốc (chi phí tự
túc) với quy mô 180ha, với hơn 130 loài động vật quý hiếm và các chương trình Biểu diễn động vật, Chụp ảnh với động vật, Khám phá
và trải nghiệm Vườn thú mở trong rừng tự nhiên, gần gũi và thân thiện với con người.
Quý khách về lại khách sạn, tự do tắm biển.
Quý khách tự do ăn trưa và ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ đêm khách sạn
NGÀY 04: PHÚ QUỐC - HÀ NỘI (Ăn: Sáng, trưa, tối)
07h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, tự do nghỉ ngơi, tắm biển hoặc đi chợ mua hải sản về làm quà cho người thân và gia đình.
10h00: Quý khách trả phòng khách sạn, đi tham quan:
Làng chài cổ Hàm Ninh - nơi đây nổi tiếng với nghề đánh bắt lưới ghẹ, cá ngựa, hải sâm, hái rong biển, Quý khách có dịp
thưởng thức hải sản tươi vừa đánh bắt với giá gốc
Chùa Hùng Long - ngôi chùa tín ngưỡng địa phương, tọa lạc trên đồi cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn, tham quan, cúng
Chùa, cầu an cho người thân.
Cơ sở nước mắm Phú Quốc Khải Hoàn/Thịnh Phát - với cách ủ truyền thống có lịch sử hơn 100 năm phát triển tại Phú
Quốc.
11h50: Quý khách Ăn trưa tại nhà hàng, tự do nghỉ ngơi.
HDV đưa đoàn tham quan.
Cơ sở nuôi cấy ngọc trai của Úc - nơi trưng bày các sản phẩm ngọc trai chính hiệu được nuôi cấy tại Phú Quốc.
Rượu sim - loại 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 Gáo.
Dinh Cậu – với nét văn hóa tín ngưỡng, chỗ dựa tinh thần của ngư dân trên trên đảo trước khi ra khơi
Vườn tiêu phú quốc - là đặc sản của phú quốc, tìm hiểu cách trồng tiêu tại nhà vườn.
16h30: Ăn tối tại nhà hàng
17h30: Xe đưa đoàn ra sân bay Phú Quốc làm thủ tục chuyến bay VN7232 khởi hành về Hà Nội vào lúc 19h25.
21h30: Đoàn về đến sân bay Nội Bài, HDV đón đoàn về lại điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình.
Chia tay Quý khách

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)
7,990,000 VND

(từ 2 – dưới 11 tuổi)
6,150,000 VND

Phụ phí phòng đơn

GIÁ TRỌN GÓI CHO 01 QUÝ KHÁCH :
(Áp dụng cho đoàn 20 khách/xe 29 chỗ)
Người lớn
7.690.000 đồng

Trẻ em từ 5 -11 tuổi
6.950.000 đồng

Trẻ em từ 2 – 5 tuổi
6.150.000 đồng

Giá tour bao gồm:
- Vận chuyển xe máy lạnh đời mới theo lịch trình + Xe đón/tiễn sân bay Nội Bài
- Phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn 3* (02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nghỉ 3 khách).
- Ăn uống theo chương trình: 3 bữa sáng; 2 bữa trưa; 3 bữa tối.
Mức ăn chính: 130.000đ/khách.
Mức ăn phụ: tại khách sạn.
- Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm đón tại Phú Quốc.
- Bảo hiểm du lịch suốt tuyến (mức đền bù tối đa 10.000.000đ/vụ).
- Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình.
- Nước uống 1 chai/ngày.
- Vé máy bay khứ hồi HN – Phú Quốc – HN( Vietnam Airlines)
Giá tour không bao gồm:
- Nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình

Trẻ em dưới 2 tuổi
550.000 đồng

- Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.
- Thuế VAT.
- Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX. Phụ phí với người Nước ngoài - Việt Kiều
- 02 bữa chính ngày thứ 3 của chương trình.
- Xe đón/tiễn và vé vào Công Viên vui chơi giải trí Vinpearl Land và Safari Phú Quốc
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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