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CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH

PHÚ QUỐC
Thời gian
: 3 ngày 2 đêm.
Khởi hành : Thứ hai, tƣ, sáu hàng tuần.
Phƣơng tiện : Đi, về bằng máy bay.

NGÀY I: SÀI GÒN - PHÚ QUỐC
 Buổi sáng: Quý khách tập trung ra sân bay Tân Sơn Nhất theo giờ hẹn làm thủ tục đón chuyến bay
khởi hành đi Phú Quốc . Đoàn tới Phú Quốc, xe và hướng dẫn viên đón đoàn đưa về khách sạn, tắm
biển, ăn trưa, nhận phòng .
 Buổi chiều: Đoàn tham quan Làng Chài Hàm Ninh, khu du lịch Suối Tranh, đến đây quý
khách có thể ngắm cảnh rừng, tắm suối, ... tham quan một trong những trang trại Mật Ong
thiên nhiên tại Phú Quốc, tìm hiểu qui trình những chú Ong làm ra mật, công dụng của Mật
Ong và quý khách có thể mua những sản phẩm làm từ Mật Ong. Sau đó đoàn tiếp tục viếng
thăm Chùa Hùng Long Tự , Cơ sở chế biến Rượu Sim, tham quan Vườn tiêu Suối Đá, về lại
Dương Đông tham quan Dinh cậu ngắm nhìn hoàng hôn trên đảo.
 Buổi tối : Quý khách đi dạo chợ đêm Dinh Cậu, khám phá khu ẩm thực rất phong phú và độc đáo của
Phú Quốc .
( Ăn trƣa, chiều )
NGÀY II: THAM QUAN NAM ĐẢO
 Buổi sáng: Đoàn hướng về Nam Đảo viếng thăm Chùa Hộ Quốc, tham quan Nhà thùng nước
mắm truyền thống, đến Bãi Sao tắm biển.
 Buổi chiều: Quý khách tự do hoặc có thể chọn lựa 1 trong 2 chương trình ( Chi phí tự túc ).
+ Lựa chọn 1: Tắm bùn khoáng, xông hơi tại Galina Phú Quốc.
+Lựa chọn 2: Tham quan khu vui chơi giải trí Vinpearl land Phú Quốc.
Đoàn vào khu vui chơi giải trí Vinpearl land Phú Quốc, quý khách tự do khám phá khu vui
chơi giải trí Vinpearl land rộng lớn với đầy đủ các trò chơi dành cho mọi lứa tuổi như tàu
lượn siêu tốc, đu quay dây văng, đu quay vòng xoay, đĩa quay siêu tốc, công viên nước,
thủy cung, thế giới game, rạp chiếu phim 5D, biểu diễn nhạc nước…
Đoàn tham quan vườn thú Vinpearl Safari. Với bộ sưu tầm khoảng 130 loài động vật hoang
dã quý hiếm từ Nam Phi, Châu Âu, Úc, Mỹ..., Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật
Vinpearl Safari Phú Quốc được xem là vườn thú bán hoang dã đầu tiên và duy nhất tại Việt
Nam.
( Ăn sáng, trƣa )
NGÀY III: TIỂN SÂN BAY
 Buổi sáng: Quý khách tự do tắm biển hoặc mua đặc sản Phú Quốc tại chợ Dương Đông, trả
phòng, xe đưa đoàn ra sân bay Phú Quốc.
 Chia tay tạm biệt và hẹn ngày gặp lại.
( Ăn sáng )
* Ngày đi, Văn Hóa Việt sẽ đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất theo giờ hẹn để làm thủ tục
lên máy bay (Trước 90p so với giờ máy bay cất cánh).
* Chương trình có thể thay đổi hoặc sắp xếp lại nhưng vẫn thực hiện đầy đủ theo nội dung trên.
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BẢNG GIÁ DÀNH CHO 1 KHÁCH
GIÁ VÉ

HẠNG VÉ
Giá tour
2 sao

1.998.000 vnđ

3 sao

2.498.000 vnđ

4 sao

3.478.000 vnđ

Giá vé máy bay

PHỤ THU
Phòng Đơn
600.000 vnđ

Từ 1.386.000 vnđ
Đến 3.310.000 vnđ

1.000.000 vnđ
1.900.000 vnđ

Văn Hóa Việt áp dụng phƣơng thức cung cấp giá Vé máy bay tiết kiệm đến Quý khách với
giá rẻ nhất tại thời điểm đăng ký tour.
“Giá rẻ mỗi ngày, càng sớm càng rẻ”
GIÁ TOUR BAO GỒM:
 Xe đời mới , đưa đón khách đi theo chương trình tour.
 Khách sạn, resort: Phòng 2-3 khách.
 2 sao: TÙNG HƢƠNG, PHÚ HỒNG, ANH ĐÀO, ANH THI.
 3 sao: HƢƠNG BIỂN, PRAHA, 304, BOULEVARD.
 4 sao : SÀI GÒN PHÚ QUỐC, LONG BEACH, EDEN, RICHIS, HÒA BÌNH.
(Hoặc các khách sạn tƣơng đƣơng)
 Ăn uống theo lịch trình, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.
 Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
 Vé vào cửa các thắng cảnh.
 Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 2 chai/ ngày).
 Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 100.000.000vnđ/trường hợp.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM :
 Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí tắm biển, vui chơi giải trí cá nhân.
 Phương tiện di chuyển và vé đi Vinpearl land, tắm bùn.
 Vé máy bay khứ hồi: Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn.
GIÁ TOUR TRẺ EM:
* Trẻ em từ 12 tuổi trở lên mua 01 vé.
* Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua 1/2 vé.
* Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, 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. (Tiêu chuẩn 1/2
vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình).
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