Thời gian : 3 ngày 2 đêm – Đi và về Máy Bay, khởi hành thứ 3, 5 hằng tuần
Du Lịch Phú Quốc Nổi danh như một thiên đường nghỉ dưỡng vùng nhiệt đới và là nơi của những
người yêu ánh nắng. Gió biển mát dịu cùng với các bãi biển cát trắng tiếp giáp với nước biển xanh
trong như pha lê làm cho đảo Phú Quốc thực sự như là một thiên đường.
Thắng cảnh : Rừng nguyên sinh, vườn tiêu khu tượng, suối Tranh , làng chài …
Nghề truyền thống: sản xuất nước mắm, đánh bắt hải sản,…
Đặc sản : Cua hấp bia, ghẹ nướng muối ớt, sò điệp nướng mỡ hành …
NGÀY 1 : SUỐI TRANH – LÀNG CHÀI HÀM NINH

( Ăn trưa, chiều)

Sáng: Xe đón du khách tại sân bay Phú Quốc hòn đảo hoang sơ đầy thơ mộng được mệnh danh là
Đảo Ngọc Việt Nam, đưa về khách sạn gửi hành lý, tự do nghỉ ngơi du khách chiêm ngưỡng
vẻ đẹp say đắm lòng người của những bãi cát trắng trải dài tít tắp, nước biển trong xanh tận
đáy, non nước hữu tình. Hướng dẫn đưa đoàn đi dùng cơm trưa với đặc sản Phú Quốc.
Chiều: Khởi hành tham quan phía Đông đảo: Cơ sở ủ rượu vang Sim: Thưởng thức rượu Sim rừng
miễn phí, Chùa Hùng Long: Cúng Chùa, cầu an cho người thân. Tham quan dòng suối đẹp như
tranh bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp giữa chốn rừng núi hoang sơ
của đảo Phú Quốc, du khách có thể tắm suối, đắm mình cùng làn nước trong vắt, mát lạnh hay
ngả mình trên những tảng đá bằng phẳng nghe tiếng suối chảy róc rách tại Suối Tranh,
trekking, tắm suối (Tháng 5 đến tháng 11), Làng chài Hàm Ninh một ngôi làng cổ vẫn giữ
được nét nguyên sơ, hoài cổ với những ngôi nhà tranh, mái lợp và vách tre đơn giản nổi tiếng
với nghề đánh bắt lưới ghẹ, cá ngựa, hải sâm, hái rong biển, thưởng thức hải sản tươi giá gốc,
Về khách sạn tắm biển, Ăn tối.
Tối: Tự do dạo bãi biển hoặc đăng ký tour câu mực đêm (Chi phí tự túc: tháng 11 đến tháng 3:
300.000đ/khách, tháng 4-tháng 10: 450.000đ/khách)

NGÀY 2: CÂU CÁ + NGẮM SAN HÔ NAM ĐẢO

( ăn 3 bữa )

Sáng: Dùng điểm tâm sáng, du khách tham quan Cơ sở nuôi cấy ngọc trai tìm hiểu về quy trình
nuôi trai lấy ngọc, đến cảng An Thới lên tàu đến Hòn Dâm, Hòn Dừa, Hòn Rõi… câu cá theo
cách truyền thống của ngư dân Phú Quốc. Tàu được trang bị đầy đủ áo phao, kính lặn, ống
thở, chân vịt…để Quý khách có thể chiêm ngưỡng hệ động vật phong phú, rực rỡ sắc màu
dưới đáy biển Phú Quốc. Ăn trưa trên tàu, tiếp tục câu cá và lặn ngắm san hô, tắm biển.

Chiều: Tàu đưa du khách về bến, du khách đươc đưa đến Bãi Sao - một trong những bãi biển đẹp
nhất nước ta: Cát ở đây đẹp đến mức độ hoàn hảo, những hạt cát trắng tinh, mịn màng,
không lẫn một tạp chất nào là lấp lánh như những viên kim cương dưới ánh nắng mặt trời. Biển
thì trong xanh ngút ngàn không bút nào tả xiết đến nỗi bạn có thể nhìn thấy các sinh vật biển
bơi lội ở dưới đáy, tắm biển tự do.
Ăn tối tại nhà hàng với đặc sản địa phương, xe đưa Quý khách về khách sạn, trên đường về sẽ
ghé chợ đêm Dinh Cậu, Quý khách tự do dạo chợ, sau đó bách bộ về khách sạn
NGÀY 3: TẠM BIỆT PHÚ QUỐC

( ăn sáng )

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm, tự do tắm biển, nghỉ ngơi hoặc mua sắm tại chợ Dương Đông
(phương tiện tự túc) cho đến khi trả phòng, xe đưa du khách ra sân bay Phú Quốc, làm thủ tục
lên máy bay, tạm biệt.

GIÁ TRỌN GÓI :

Đơn vị tính: VNĐ/KHÁCH

KHÁCH SẠN

Phòng 2 -> 4 k

Phụ thu P 01 K

VÉ MÁY BAY
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2.448.000

600.000

TỪ 2.500.000

3 SAO

2.998.000

1.350.000

ĐẾN 4.000.000

4 SAO

3.988.000

2.200.000



Nước Ngoài
150.000

BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh
 Khách Sạn: Phòng trang bị TV, ĐT, máy lạnh, nước nóng lạnh,…
 Ăn uống : 02 bữa sáng set menu + 4 bữa chính.
-

Ăn sáng gồm: hủ tiếu, bún bò, phở, bánh mì ốp la, + cà phê đá, đá chanh, nước ngọt chai…

-

Ăn chính gồm : 02 món mặn, 01 món xào, 01 món canh, 01 rau trộn, trái cây,cơm trắng,trà đá.

-

Dịch vụ khác: Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

-

Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh. + Thuyền đưa du khách đi câu - áo phao

-

Bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 20.000.000 đồng/trường hợp.

-

Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.



KHÔNG BAO GỒM : Ăn uống ngoài, giặt ủi, chi phí cá nhân, ghe đi câu mực đêm,…

 Viet Nam Airlines : Dưới 2 tuổi =10%, Từ 2 tuổi -> 11 tuổi = 90%, từ 12 tuổi = 100%
-

LƯU Ý : Chương trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn, HDV sẽ
hẹn với Quý khách để cùng thống nhất với đoàn.

-

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống là ba, mẹ tự lo. Trẻ thứ 02 phải mua 50% vé tour : Bé ngồi xe, ăn và
ngủ ghép với bố mẹ. Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 50% giá vé tour. Bé có xuất ăn và ngồi,
cũng như tham quan theo chương trình và ngủ chung với bố mẹ. Bé thứ 02 phải mua 100% vé
tour. Bé từ 11 tuổi trở lên là 100% giá vé tour.

-

Khi đi Quý khách nhớ đem theo CMND, Passport, khai sinh trẻ em, kể cả visa rời

-

Du khách đem theo hành lý gọn nhẹ và phải tự bảo quản hành lý, tư trang, tiền bạc trong suốt
thời gian của chuyến du lịch

-

Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thiên tai, đình công, bão lũ, dịch bệnh, tàu thuỷ,
xe lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, công ty du lịch 5N sẽ không chiụ trách nhiệm bồi thường
thêm bất kỳ chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng

