
 

ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 
 TOUR TẾT 2023 23-25.01.2023  

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT: 

NGÀY 01: PHÚ QUỐC CHÀO ĐÓN – CÁP TREO SUNWORLD – CHÙA HỘ QUỐC 

BUỔI SÁNG: Xe và HDV đón khách tại sân bay quốc tế Phú Quốc trên 

chuyến bay VN1823 07H55 – 09H00 TP.HCM- PQ của hãng hàng không 

Vietnamairlines.  

Nhận hành lý. Xe và HDV đưa đoàn di chuyển đến ga CÁP TREO 

SUNWORLD HÒN THƠM. Đoàn tập trung tại Ga đi cáp treo An Thới, di 

chuyển bằng hệ thống cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới (độ dài: 

7.899,9m) sang Hòn Thơm  

Check-in thành phố Địa Trung Hải được thiết kế theo phong cách Châu Âu 

ngay tại ga cáp treo An Thới. 

Quý khách tự do khám phá HÒN THƠM – ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG xinh đẹp, vui chơi không giới hạn tại công 

viên nước Aquatopia và làng trò chơi cảm giác mạnh Exotica. 

Mãng Xà Phi Lao, Xà Vương Giao Chiến, Long Xà Nổi Giận, Bạch Tuộc Săn Mồi, Cuộc Chiến Mãng Xà, … 

Mộc Xà Thịnh Nộ – đây là tàu lượn siêu tốc bằng gỗ được giới chuyên gia về game giải trí đánh giá nằm 

trong Top đầu những game thách thức nhất thế giới. 

Mắt Đại Bàng – đây là trò chơi với độ cao 120m sẽ khiến du khách choáng ngợp trước khung cảnh thiên 

nhiên 

BUỔI TRƯA: HDV hướng dẫn đoàn dùng Buffet trưa tại Hòn Thơm 

BUỔI CHIỀU:  HDV đưa đoàn tới Ga cáp treo tại Hòn 

Thơm để quay về Ga cáp treo An Thới sau khi vui chơi 

thoả thích trên Đảo Thiên Đường. 

Xe và HDV tiếp tục đưa đoàn tham quan nam đảo: 

 CHÙA HỘ QUỐC– ngôi chùa có một vị thế tuyệt 

đẹp với địa thế phong thủy lưng tựa núi hướng mặt 

biển. Đây là một ngôi chùa được các nguyên thủ 

Quốc Gia xây dựng và được xem là ngôi chùa đẹp 

nhất Phú Quốc tính tới thời điểm này. 

Xe và HDV đưa khách về khách sạn nhận phòng. 

 

BUỔI TỐI: Xe và HDV đưa đoàn đi ăn tối tại nhà hàng trung tâm thành phố.. 

Đoàn tự do khám phá  chợ đêm Phú Quốc của thành phố Đảo Ngọc về đêm. 



 

NGÀY 02: KHÁM PHÁ GRANDWORLD + KHU VƯI CHƠI GIẢI TRÍ VINWONDERS  

BUỔI SÁNG: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn  

Sau khi đoàn ăn sáng, xe và HDV đón khách bắt đầu tham quan khám phá “GRAND WORLD”– Nơi được 

mệnh danh là thành phố không ngủ với quy mô 85 ha, tọa lạc tại trung tâm Phú Quốc United Center 

BUỔI TRƯA:  Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng trong 

khuôn viên Grandworld. 

OPTION: Tham quan khu bảo tồn động vật bán hoang dã 

VINPEARL SAFARI - Nơi bảo tồn hơn 40 loài động vật đặc 

biệt quý hiếm của Trái Đất, với hơn 4.500 cá thể,1.200 loại 

thực vật và hơn 200 loại động vật: 

(Chi phí tự túc: phụ thu thêm 650k/người lớn, 490k/trẻ em) 

 Khám phá 10 hệ sinh cảnh với diện tích 380 hecta.  

 Trải nghiệm “Người nhốt, thú thả” độc đáo. 

 Ghi lại những bài học quý giá từ tự nhiên.  

 (Quý khách có thể đăng ký gói VIP tour: 100.000/ khách 

để có xe phục vụ riêng trong khu Safari) 

Sau khi tham quan xong Safari xe đón quý khách dùng cơm 

trưa tại nhà hàng trong khuôn viên Grandworld cùng đoàn. 

 

BUỔI CHIỀU:  Đoàn tiếp tục khám phá Công viên chủ đề 

VINWONDERS PHÚ QUỐC– công viên chủ đề lớn nhất 

Việt Nam & hàng đầu Châu Á với các trò chơi mạo hiểm, công 

viên chủ đề, công viên nước, đặc biệt là Thuỷ Cung lớn top 5 

thế giới. Show diễn Once – show diễn triệu đô hoành tráng 

ngay tại trung tâm Vinwonders. 

BUỔI TỐI: Khách dùng cơm tối tại nhà hàng trong khuôn 

viên Vinwonders. 

20h15 – 21h00: Thưởng thức show diễn “TINH HOA VIỆT 

NAM”– show diễn được dàn dựng kết hợp với công nghệ trình 

chiếu hiện đại, quy mô bậc nhất từ trước tới nay.(Giá vé 

300k/khách – chi phí tự túc) 

21h30 – 22h00: Thưởng thức chương trình biểu diễn Sắc Màu 

Venice đặc sắc hoành tráng tại trung tâm Grand World. 

Xe và HDV đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.  

 

 

 

 



NGÀY 03: CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐẢO 

BUỔI SÁNG: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, HDV làm thủ tục trả phòng.   

Xe và HDV đưa đoàn tiếp tục tham quan 

 Khu nuôi cấy ngọc trai nước mặn lớn nhất Phú Quốc 

 Tham quan vườn tiêu Tuấn Việt 

 Nhà thùng sản xuất nước mắm truyền thống lớn nhất Phú Quốc: Khải Hoàn. 

 Mua sắm hải sản khô Huỳnh Như 

 Cơ sở sản xuất Rượi Sim 

BUỔI TRƯA: HDV đưa đoàn dùng buổi trưa tại nhà hàng địa phương ở Làng Chài Hàm Ninh 

Xe đưa đoàn ra sân bay. Làm thủ tục cho chuyến bay VN1834 15h45 – 17h00 PQ - TP.HCM 

Kết thúc chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. 

 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

 Xe 16 – 29 – 39 – 45 chỗ máy lạnh phục vụ suốt tuyến 

 HDV phục vụ suốt tuyến  

 Bảo hiểm 100.000.000đ/người/vụ 

 02 đêm phòng tiêu chuẩn khách sạn như báo giá 

 Nước suối 1 chai 500ml/ngày/người 

 04 buổi ăn set menu 200.000/suất, 1 buổi ăn buffet. 

 2 buổi ăn sáng tại khách sạn 

 Vé cáp treo Hòn Thơm SunWorld + Buffet 

 Vé công viên vui chơi VinWonders 

 Thành phố không ngủ Grand World 

 Vé máy bay khứ hồi của hãng VNA + 23kg hành lý ký gửi 

 

KHÔNG BAO GỒM: 

 Các chi phí khác phát sinh ngoài chương trình 

 TIP cho HDV và tài xế.  

 Thuế VAT. 

 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

TÙY CHỌN NGƯỜI LỚN 

TRẺ EM 

Từ 4 – dưới 11 

(Ngủ ghép) 
PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 

RESORT 5* THIÊN THANH 

(Vị trí: Trung tâm Thành Phố) 
8.755.000 vnđ 5.690.000 vnđ  


