
 
 

 
Thiên Đường Đảo Ngọc của Đông Nam Á 

 
Thời gian: 3 ngày 2 đêm 

Phương tiện : Máy Bay / Nghỉ Dưỡng Tại Resort 3* 
Khởi hành: HÀNG NGÀY 

 
NGÀY 1: TP.HCM – Phú Quốc                                                          (Ăn tối) 

 

Trưa: Hướng Dẫn Viên (HDV) TAV TRAVEL đón Quý khách tại Ga Quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất 
hỗ trợ đoàn làm thủ tục bay đến PHÚ QUỐC. 
Đến Phú Quốc, Xe và HDV đón đoàn khởi hành tham quan: 
 

   
 

 Vườn Sim: nơi Quý khách tìm hiểu về quy trình sản xuất rượu sim, chụp hình 
cùng vườn sim ngây ngất. 

 Suối Tranh: điểm du lịch nổi tiếng tại Phú Quốc với khuôn viên rộng lớn với rất 
nhiều loài hoa, dòng suối nước trong veo và những hàng cây xanh mát. Đến với 
cuối nguồn của ngọn thác, Quý khách sẽ trải nghiệm cảnh sắc nên thơ, như một 
bức tranh sơn thủy của núi rừng. 

 Dinh Cậu – Dinh Bà: biểu tượng tín ngưỡng của người dân hải đảo đầy linh thiêng 
(nơi họ tìm đến khấn nguyện cho mỗi chuyến xuất hành ra khơi), cũng là một trong 
những điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp tại Phú Quốc. 
 

Tối: Sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng, Quý khách về Resort 3* nhận phòng nghỉ ngơi. Tự do khám 
phá Phú Quốc về đêm theo chương trình riêng của Quý khách. 

NGÀY 2: Ngọc Trai – Trúc Lâm – Câu Cá – Lặn San Hô -  Bãi Sao – Hòn Thơm 
                                         (Ăn sáng, trưa, tối) 

 

Sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng tại Resort, xe và HDV đưa đoàn tham quan Nam Đảo Phú Quốc 
với hành trình: 

 Tham quan cơ sở Ngọc Trai: là một nét văn hóa đặc trưng mà du khách không thể 
bỏ qua khi đến với Phú Quốc. 

Sau đó, Quý khách chọn 01 trong 02 chương trình sau: 
 Lựa chọn 01: Câu Cá lặn ngắm san hô – hoạt động không thể thiếu khi đến với 

Phú Quốc, khám phá những rặng san hô tuyệt đẹp dưới làn nước trong xanh. 
 
 

Tour Kích Cầu Giá Ưu Đãi 
PHÚ QUỐC – CÂU CÁ – LẶN NGẮM SAN HÔ   



 
 

 
 

 Lựa chọn 02: Trải Nghiệm Cáp Treo Vượt Biển dài nhất châu Á để đến Khu Du 
Lịch Hòn Thơm – thiên đường biển đẹp hoang sơ thuần khiết. (chi phí tự túc) 

 
Chiều: Sau khi dùng bữa trưa, Quý khách tiếp tục trải nghiệm: 

 Tắm biển tại Bãi Sao – một trong mười bãi biển đẹp nhất thế giới với làn nước 
trong xanh cùng dải cát trắng mịn ngút ngàn. 

 Viếng Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc: ngôi chùa thiền cổ kính với khuôn viên 
rộng lớn, thờ cúng rất nhiều tượng phật, các vị la hán trang nghiêm. Quý khách có 
thể tham quan chụp hình cảnh biển và chiêm bái Đức Phật Thích Ca cùng tổ sư Đạt 
Ma.  

 

   
 

 Sống ảo cùng Sunset Sanato: điểm check-in nổi tiếng cực Hot trong năm 2019 với 
cổng trời, căn nhà gỗ trên cây, nấc thang thiên đường và trải nghiệm ngắm hoàng 
hôn tuyệt đẹp (vé vào cổng tự túc) 

 
Tối: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó, tự do nghỉ ngơi hoặc đi dạo chợ 
đêm Phú Quốc, trải nghiệm cuộc sống dân đảo về đêm. 

(Quý khách cũng có thể tham gia chương trình Tour câu mực đêm, thưởng thức cháo mực với chi phí 
tự túc). 

NGÀY 3: Vườn Tiêu – Cơ sở nước mắm – Farm Dưa Lưới                          (Ăn sáng) 
Sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng tại Resort, Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe đưa 

đoàn tham quan: 
 Vườn Tiêu: được mệnh danh là vựa tiêu lớn nhất gần đồng bằng sông Cửu Long, 

với sắc xanh bạt ngàn, nơi cho ra đời những bức ảnh check-in đầy tính chất nghệ 
thuật của giới trẻ. 

 Cơ Sở Nước Mắm Phú Quốc: nơi Quý khách tìm hiểu về quy trình sản xuất nước 
mắm với những thùng gỗ to lâu đời. Quý khách cũng có thể mua về làm quà tặng 
cho gia đình, người thân. 

 
 



 
 

   
 

 Farm Dưa Lưới: nơi Quý khách có thể chụp hình cùng nông trại dưa lưới tuyệt 
đẹp.  

Sau đó, xe đưa đoàn đến sân bay. HDV hỗ trợ đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay về lại Tp.HCM. 
Kết thúc Tour, HDV chia tay đoàn và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. 

 (Trình tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 

các điểm tham quan trong chương trình) 

 

(Báo giá trên áp dụng cho Tour khởi hành trên 10 người. Trẻ em trên 10 tuổi tính giá như người lớn). 

 

Bao Gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Phú Quốc. (07 kg hành lý xách tay + 10kg ký gửi) 
 Xe Du Lịch đời mới máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình. 
 Resort Phú Quốc 3*: 02 - 03 khách/phòng. 

(Nếu Quý Khách ở Resort 4* thì giá là: 3,999,000 vnđ/Khách) 
 Các bữa ăn theo chương trình. 

- Ăn sáng: ngày 2 và 3 dùng bữa sáng tại Resort. 
- Ăn trưa, tối: tại các nhà hàng địa phương. 
- 01 bữa ăn trưa trên tàu câu 

 Hướng dẫn viên kinh nghiệm phục vụ chu đáo theo đoàn.  
 Vé các điểm tham quan theo chương trình 
 Nước suối uống trên xe. 
 Khăn lạnh + Thuốc y tế thông thường. Nón lưu niệm. 
 Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp 

 
Không Bao Gồm:  

 Vé tham quan và chi phí tự túc ngoài chương trình (Hòn Thơm, Sunset Sanato, Câu Mực…) 
 Thuế VAT (nếu Quý khách có nhu cầu lấy Hóa Đơn) 
 Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, mini bar…. 
 Phụ thu phòng đơn nếu khách ở riêng 01 phòng.  
 Phụ thu cuối tuần (Tour khởi hành Thứ 6 hoặc Thứ 7) 

 

Resort 3* Lưu trú (2 - 3  khách/ phòng ) 

Khởi Hành 
HÀNG NGÀY 

3,579,000 vnđ/ khách 



 
 

Chính Sách Vé Dành Cho Trẻ Em:  
 Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour, giá vé máy bay theo quy định của hãng hàng không, Cha, 

Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. 
 Trẻ em từ 02 – dưới 05 tuổi: 100% giá vé máy bay; miễn giá tour. Cha, Mẹ hoặc người thân 

đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em 
dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour. 

 Trẻ em từ 05 – dưới 10 tuổi: 100% giá vé máy bay; 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn 
uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 
đến dưới 11 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên Cha, Mẹ mua thêm 1 suất giường đơn. 

 Từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn. 
 
Quy Trình Thanh Toán:  

 Đặt cọc 50% chi phí Tour trọn gói ngay sau khi đăng ký Tour. 
 Thanh toán chi phí còn lại trước ngày khởi hành 10 ngày. 

 
Chính Sách Hủy Tour:  

 Sau khi xác nhận và thanh toán (ít nhất 50% tiền cọc giữ chỗ và thanh toán đủ 100% tổng giá 
trị tiền tour trước 10 ngày khởi hành). 

 Khi đến ngày thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour, nếu Quý khách không thanh toán 
đúng hạn và đúng số tiền được xem như Quý khách tự ý huỷ tour và mất hết số tiền đã đặt 
cọc giữ chỗ. 

 
 Lưu ý:  Quý Khách nhớ mang theo CMND. Hành lý gọn gàng và trang phục phù hợp khi tham 

quan các điểm trong chương trình. 
 
 

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 24/7: 089.663.4701 


