
 

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN QUÝ MÃO  

 

HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC 

THIÊN 

ĐƯỜNG 

HÒN 

THƠM 

   

 

TỐI NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – HÀ TIÊN  
Sáng  Trưa  Tối 

   

Tối: 20h30, Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn. Chào mừng các thành viên của 

đoàn đã tham gia hành trình, cùng lời chúc tết đầu xuân. Xe khởi hành, bắt đầu hành trình Tour du 

lịch Tết HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC – THIÊN ĐƯỜNG HÒN THƠM 3N3D 

Quý khách nghỉ ngơi tự do trên xe. 

NGÀY 1: THẮNG CẢNH HÀ TIÊN – CHÙA PHÙ DUNG - PHÚ 

QUỐC - GRAND WORD- THÀNH PHỐ KHÔNG NGỦ 

Sáng  Trưa  Tối 

    

 DU XUÂN - BIỂN XANH, CÁT TRẮNG 

 ẨM THỰC ĐẢO NGỌC HẤP DẪN, TƯƠI SỐNG 

 TRẢI NGHIỆM TÀU LƯỢN MỘC XÀ THỊNH NỘ 

Khởi hành: TỐI MÙNG 2 

TẾT ÂL  

Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

Phương tiện:  

Xe du lịch + tàu cao tốc 



 
Sáng: Đoàn đến HÀ TIÊN, một miền đất trù phú với cây cối, phong cảnh thơ mộng, hữu tình 

có tiếng được nhiều nhà thơ, nhà văn xưa ca ngợi hết lời. 

Đoàn vệ sinh cá nhân, dùng bữa sáng, nghỉ ngơi tự do.  

 CHÙA PHÙ DUNG một trong những danh lam cổ tự của miền đất Hà Tiên, hiền hòa thơ 

mộng. Chùa Phù Dung không chỉ điểm tô cho non nước cõi biên thùy nét uy nghiêm trầm mặc mà 

còn làm say lòng du khách bởi phát tích câu chuyện tình diễm lệ đầy cảm xúc. 

 LĂNG MẠC CỬU là nơi thờ dòng họ Mạc. Trong đó người khởi đầu chính là Tống trấn 

Mạc Cửu – người đã có công khai phá và phát triển mảnh đất Hà Tiên từ 300 năm truớc.  

 THẠCH ĐỘNG THÔN VÂN: Động đá nuốt mây/ Xanh xanh ngợn đá chạm thiên 

hà/ Động bích long lanh ngọc chói loà/ Chẳng hẹn, khói mây thường lẩn khuất. Là hệ thống 

hang động kỳ ảo trong lòng ngọn tháp đá với nhiều thạch nhũ có hình thù lạ mắt. Quý khách có thể 

thấy rất rõ đường biên giới  VIỆT – CAM cùng nghe kể chuyện THẠCH SANH – LÝ THÔNG.  

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương với thực đơn hấp dẫn.  

HDV hỗ trợ làm thủ tục, đoàn lên tàu cao tốc vượt biển xanh, tàu đưa quý khách đến với Đảo 

Phú Quốc xinh đẹp. Tàu chạy trên sóng biển với vận tốc khá lớn, du khách thỏa chí ngắm nhìn toàn 

cảnh đại dương mênh mông, bao la. Hãy chụp lại những tấm ảnh kỷ niệm với không gian thú vị 

này.  

Đến cảng PHÚ QUỐC, xe đón đoàn về trung tâm nhận phòng, nghỉ ngơi tự do. 

Chiều:  Đoàn tham quan: 

CHÂU ÂU THU NHỎ GRAND WORD (MIỄN PHÍ VÉ CỔNG):  

 Tự do check-in khám phá GRAND WORLD 

PHÚ QUỐC – thiên đường mua sắm, ẩm thực, vui chơi 

giải trí “không ngủ” tập hợp nhiều nét tinh hoa kiến trúc 

thế giới, nhiều show diễn thú vị 



 
 Khám phá CÔNG VIÊN URBAN PARK:  Quy tụ nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang 

đậm nét lãng mạn, cổ điễn, đậm chất Ý.  

 DU NGOẠN DÒNG SÔNG VENICE (Ý) (chi phí tự túc)  

 Khu phố đèn lồng Shanghai : Tọa lạc ngay cổng vào dự án, lấy cảm hứng thiết kế từ những 

con phố sầm uất của Thượng Hải, khu phố như một China Town thu nhỏ trên đảo Ngọc trù phú. 

 Khu mái vòm ánh sáng đổi màu độc đáo phong cách Clarke Quay.  

 Khu phố đi bộ với chợ đêm dân gian lấy ý tưởng từ khu Asiatique tại Thái Lan, khu phố đi 

bộ Mallorca phục vụ cho những nhu cầu vui chơi, giải trí… 

Tối: Đoàn về trung tâm, dùng bữa tối tại nhà hàng, nghỉ ngơi tự do và dạo phố biển. 

Chú ý: Quý khách nào không đi tham quan, có thể khám phá Phú Quốc theo cách riêng. Đến 

giờ ăn tối, xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại khách san, nhâp đoàn dùng bữa tối. 

NGÀY 2 :THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HỘ QUỐC-  CÁP TREO HÒN 

THƠM – MỘC XÀ THỊNH NỘ  

Sáng  Trưa  Tối 

   

Sáng: Thức giấc cùng bình minh và sóng biển, Quý khách dùng điểm tâm sáng. Đoàn khởi 

hành khám phá nam đảo: 

 THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HỘ QUỐC: nằm tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển. 

Đường lên Chùa tuyệt đẹp với một bên  rừng núi xanh tươi, một bên là đại dương mênh mông. Thắp 

hương cầu gia đạo và sức khỏe là nghĩa cử không thể thiếu trong chuyến hành trình ý nghĩa này. 

 NHÀ THÙNG NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC: Quý khách tham quan nhà thùng lâu đời và 

tìm hiểu về quy trình chế biến nước mắm cá cơm truyền thống của người dân Phú Quốc. Quý khách 

có thể mua về làm quà tặng hoặc dùng cho việc nấu ăn trong gia đình hằng ngày. 

 KHU NUÔI CẤY NGỌC TRAI - một trong những nét đặc trưng mà du khách không thể 

bỏ qua khi đến với Phú Quốc. Quý khách được tìm hiểu về quy trình nuôi cấy ngọc trai, được tận 

mắt chứng kiến quá trình mổ trai lấy ngọc và có cơ hội sỡ hữu những sản phẩm ngọc trai chính hiệu 

mang đến sự may mắn và thịnh vượng.  

Trưa: Đoàn ăn trưa tại Nhà hàng địa phương. Xe đưa đoàn đến với: 



 
 CÁP TREO HÒN THƠM: Trải nghiệm dịch vụ mới với hệ thống cáp treo dài nhất thế 

giới. Nối thị trấn An Thới với đảo Hòn Thơm – hòn đảo xanh màu rừng già, nguyên nét hoang sơ 

như chưa từng có bàn tay con người chạm đến. Ngắm cảnh đại dương xanh từ trên cao, hay tắm 

biển chơi các trò giải trí phao trên biển, sẽ đem lại cảm giác vô cùng thú vị pha lẫn chút hồi hộp. 

 CÔNG VIÊN NƯỚC HÒN THƠM – AQUATOPIA WATER PARK - một thế giới 

nhiệt đới mê, trải rộng ra trước mắt đón chào các bạn, với những bức tượng điêu khắc đủ loại trái 

cây độc đáo. Sau những rặng dừa là các biểu trưng như con tàu đánh cá, ngọn hải đăng và thùng 

nước mắm cách điệu. Tiếp tục hành trình sẽ là dưới những “rạn san hô”. Khu trò chơi chủ đề này 

hứa hẹn khiến các bé thích mê với những tạo hình giống như phim hoạt hình trong thế giới dưới 

nước đầy sắc màu huyền ảo. Trong khi các bé thỏa sức với những trò chơi, các bậc phụ huynh có 

thể thảnh thơi ngồi nghỉ mát dưới từng mái chòi lợp lá hoang sơ đậm chất hoang dã. 

 CÔNG VIÊN CHỦ ĐỀ - TRÒ CHƠI CẢM GIÁC MẠNH: Mộc Xà Thịnh Nộ - Là trò 

chơi tàu lượn bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam, thuộc top những trò chơi Cảm giác mạnh hàng đầu 

Thế Giới. Đường ray có chiều cao tối đa 32,4m, chạy qua gần 1km, tốc độ tối đa 80km/h với những 

góc lượn, sẽ đem lại cho du khách cảm giác phấn khích tột độ khi trải nghiệm “cơn thịnh nộ của 

Mộc Xà 

Chiều: Quý khách di chuyển bằng Cáp Treo về lại đất liền. Xe đón Quý khách về trung tâm. 

 CHECK IN ỐC SÊN BAR – “SIHANOUKVILLE CỦA VIỆT NAM”: đến đây quý 

khách có thể nhâm nhi một ly coctail, phóng tầm mắt ra xa xa thả hồn mình theo từng con sóng, thả 

trôi dòng suy nghĩ theo ánh mặt trời đang khuất dần. Ốc Sên Beach là một địa điểm để ngắm hoàng 

hôn không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc. (chi phí tự túc) 

Tối: Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Quý khách tự do mua đặc sản hoặc cùng cùng bạn bè nghe 

nhạc, hòa chung không khí sôi động tại khu bar PHỐ TÂY. 

NGÀY 3 : PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN – TP.HỒ CHÍ MINH 
Sáng  Trưa  Tối 
   

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm. Đoàn làm thủ tục trả phòng, sau đó di chuyển ra bến tàu, về 

lại HÀ TIÊN. Đoàn chụp hình lưu niệm tại KDL SUỐI TRANH (nếu có thời gian) 



 
Quý khách lên tàu quay trở lại Hà Tiên. 

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 

Chiều: Đoàn khởi hành về lại TP.HCM, trên đường về Quý khách dừng chân mua sắm đặc 

sản địa phương như: bánh Pía, nem chua, bánh dừa và trái cây ngon.. làm quà tặng cho người 

thân. Về đến TP.HCM, chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH NĂM MỚI AN KHANG - THỊNH VƯỢNG 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo 

thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 

 ( Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có phòng trống. 

Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong thời gian chờ đợi 

GIÁ TOUR BAO GỒM:   

VẬN CHUYỂN:   Xe du lịch đời mới máy lạnh. 

                          Vé tàu cao tốc: Hà Tiên – Phú Quốc - Hà Tiên. (Express, Superdong) 

KHÁCH SẠN:      Tiêu chuẩn 2, 3, 4 khách/ phòng. Tiện nghi: tivi, nước nóng, vệ sinh…  

 RS 3 SAO: Hawai, Phú Vân….hoặc tương đương 

ĂN UỐNG:           Ăn sáng tại nhà hàng 

                               Ăn trưa, tối: các bữa tại nhà hàng địa phương hợp vệ sinh. 

HDV:                     Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ  tham quan suốt tuyến. 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ) 

Người lớn  vnđ 

Từ 10 tuổi trở lên 
Trẻ em   

Từ 05  dưới 10 tuổi 
Phụ Thu Phòng Đơn  

RESORT 3*: 4.600.000 VNĐ 3.450.000 1.250.000 VNĐ 

Trẻ Em ngủ chung giường với người lớn đi kèm 

Phụ thu ngoại quốc 500.000 vnd/ khách 



 
BẢO HIỂM:         Bảo hiểm du lịch theo quy định của Bảo hiểm 100.000.000vnđ/vụ 

THAM QUAN:    Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương trình.  

    Vé Cáp Treo Hòn Thơm + Vui Chơi Công viên nước AQUATOPIA 

WATER PARK   

QUÀ TẶNG:        Nón du lịch, Khăn ướt + nước đóng chai. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:   

Tiền TIP cho HDV + Tài xế địa phương , VAT 

Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar… 

Vé các show diễn trong Grand Word. 

Vé vào cổng, nước uống ỐC SÊN BAR. 

 QUY ĐỊNH TRẺ EM: 

 Dưới 05 tuổi: Miễn phí (chi phí phát sinh trên tour gia đình tự chi trả). Hai người lớn chỉ 

được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính theo gói trẻ em 5t trở lên. 

 Từ 05 – dưới 10 tuổi: ngủ ghép với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ 

thứ hai tính giá như người lớn. 

 Từ 10 tuổi trở lên: giá tour như người lớn. 

ĐIỀU KIỆN  HỦY TOUR: (Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)   

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

 Hủy tour sau khi đăng kí: :                         30% giá tour. 

 Trước ngày đi 20 Ngày:                        50% giá tour. 

 Trước ngày đi 10-19 ngày:            75% giá tour. 

 Trước ngày đi 0-10 Ngày :       100% giá tour. 

 

 

 



 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH TOUR HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC  03 NGÀY 03 ĐÊM 

Địa Chỉ Thời gian Chỗ gửi xe 

 Nhà Thờ Đức Bà ( Đối diện Bưu Điện Thành Phố) 21H00 Không 

 Cây xăng đối diện bến xe Miền Tây 22H00 Không 

 

 

 


