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LANDTOUR PHÚ QUỐC GHÉP 4N3D  
DN401 

 
Thời gian: 4 ngày 3 đêm 

Áp dụng từ 01/06-30/09/2020 

Khỏi hànhthứ 3- thứ 5 hàng tuần, tối thiểu 2 khách 

 

 
Đến với Phú Quốc Quý khách thỏa sức vẫy vùng trong làn nước xanh trong vắt, cùng dạo bước trên 

những bãi cát mịn màng lưu lại dấu chân. Đến Phú Quốc để thưởng thức hải sản tươi sống do thiên 

nhiên ban tặng như tôm, ghẹ, mực trứng, còi biên mai và đặc biệt là đặc sản gỏi cá trích béo béo vị 

dừa, thơm thơm đậu phộng ăn cùng vị chát của rau rừng làm say mê bao nhiêu du khách. Phú Quốc 

còn níu chân du khách bởi những con người chân chất với nụ cười thân thiện, bởi hạt tiêu thơm nồng, 

bởi những vạc rừng nguyên sinh xanh mướt đến nao lòng, bởi khí hậu mát mẻ quanh năm.. để cho 

những ai đã từng đặt chân đến đều hẹn ngày quay trở lại. 

NGÀY 1: PHÚ QUỐC – ĐÔNG ĐẢO                                                                                | ĂN: -/TRƯA/TỐI 

- Xe đón du khách tại sân bay Phú Quốc, đưa đoàn về khách sạn gửi hành lý, tự do nghỉ ngơi 

11g30: đưa đoàn đi ăn trưa với đặc sản Phú Quốc tại nhà hàng.  

Chiều:Khởi hành tham quan phía Đông đảo: 

KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC 

THIÊN ĐƯỜNG CỦA BIỂN 



 

                                                                             ☎️Hotline: 0939.93.06.88 - 0912 082 092 

 

 Vườn tiêu với những nọc tiêu thẳng tắp, xanh mơn mỡn, nổi tiếng chắc hạt, thơm ngon  

 Cơ sở ủ rượu vang Sim – một loại rượu đặc sản tại địa 

phương, thưởng thức rượu Sim rừng miễn phí 

 Chùa Sư Muôn hay còn gọi là Hùng Long Tự, dâng 

hương, cầu an cho người thân 

 Tham quan trại nuôi ong mật, tìm hiểu cuộc sống cần 

cù của những chú ong bé nhỏ và học cách lấy mật ong (quay 

mật) của người dân.  

 Suối Tranh – dòng suối đẹp bắt nguồn từ dãy Hàm 

Ninh 

 Ăn tối tại nhà hàng địa phương.  

Về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do dạo bãi biển, thưởng thức không khí yên tĩnh tuyệt vời của huyện 

đảo hoặc đăng ký tour câu mực đêm(Chi phí tự túc: 300.000đ/khách) 

NGÀY 2: BÃI SAO –CÂU CÁ NGẮM SAN HÔ                                                     | ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI 

Sáng:Dùng điểm tâm sáng tại Khách sạn. 

08g00: Xe đưa du khách tham quan: 

 Cơ sở nuôi cấy ngọc trai tìm hiểu về quy trình nuôi 

trai lấy ngọc và tự tay mổ ốc trai   

 Đến Cảng An Thới, lên tàu du lịch đến Hòn Dâm, Hòn 

Dừa, Hòn Rõi…neo tàu, 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  

 Ăn trưa trên tàu 

Tàu cập bến, xe đưa Quý khách tiếp tục tham quan Nam đảo: 

 Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc – xem film tư liệu, cảm nhận nỗi đau của các chiến sĩ yêu 

nước và sống với niềm tự hào dân tộc 

 Cơ sở nước mắm Phú Quốc với cách ủ truye ̀n tho ́ng có lic̣h sử hơn 200 năm phát trie ̉n tại 

Phú Quo ́c  

 Đến Bãi Sao - bãi biển cát trắng đẹp nhất Phú Quốc từ tháng 2 đến tháng 10, trầm mình 

trong làn nước trong vắt, mát rượi 

18g30: ăn tối tại nhà hàng  

http://www.tourphuquoc.vn/vn/article_detail.aspx?mid=164&aid=237
http://www.tourphuquoc.vn/vn/article_detail.aspx?mid=53&aid=255


 

                                                                             ☎️Hotline: 0939.93.06.88 - 0912 082 092 

 

Xe đưa Quý khách về khách sạn, trên đường về sẽ ghé chợ đêm Dinh Cậu, Quý khách tự do dạo 

chợ, mua đặc sản và khám phá văn hóa ẩm thực địa phương, sau đó bách bộ về khách sạn  

NGÀY 3: CITY TOUR - KHÁM PHÁ BẮC ĐẢO                                                  | ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI 

08g00: Xe đón đoàn tại khách sạn, sau đó xe đưa đoàn tham quan:  

 Tham quan thắng cảnh Dinh Cậu và Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu nét văn hóa tín 

ngưỡng, chỗ dựa tinh thần của ngư dân trên trên đảo trước khi ra khơi  

 Đền Anh Hùng Nguyễn Trung Trực vị anh hùng áo vải nổi tiếng với chiến công đốt tàu 

Esperance trên sông Nhật Tảo và với câu nói “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết 

người Nam đánh Tây” 

 Đến bãi biển Gành Dầu – ngắm Hải giới Việt Nam – Campuchia 

 Ăn trưa nhà hàng địa phương 

 Về khách sạn, nghỉ ngơi 

18g30:Ăn tối cùng đoàn và tự do khám phá đảo về đêm  

OPTION THÊM:Tham quan khu vui chơi giải trí  Vinpearl land(nếu Quý khách vào Vin Pearl Land 

thì sẽ tự túc về bằng xe trung chuyển của VinPearl, có mặt tại khách sạn trước 18g30 để xe đón khách 

đi ăn tối, nếu khách về sau 18g30 tự bỏ ăn tối, không bù bữa ăn) 

NGÀY 4: TẠM BIỆT PHÚ QUỐC                                                                                            | ĂN: SÁNG/-/- 

Sáng:Quý khách dùng điểm tâm, tự do tắm biển, làm thủ tục trả phòng. 

Xe đưa Quý khách đến sân bay Phú Quốc, làm thủ tục lên máy bay, kết thúc chương trình. Tạm biệt 

và hẹn gặp lại Quý khách. 

 

Chương trình trên có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan 
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LANDTOUR PHÚ QUỐC GHÉP 4N3Đ 

Áp dụng từ 01/06 – 30/09/2020 

Khởi hành thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, tối thiểu 2 khách 

 

GIÁ LANDTOUR VÉ LẺ GHÉP ĐOÀN ÁP DỤNG 

Ở TRUNG TÂM 

NGƯỜI LỚN 

(từ 10 tuổi trở lên) 

TRẺ EM  

(từ 5 đến dưới 10 

tuổi) 

LAND TOUR KHÔNG PHÒNG KHÁCH SẠN 

Đón tiễn tại KS thuộc Trung Tâm Dương Đông 
1.850.000đ 1.630.000đ 

KS: Lê Vân, Gaia, Ola… 3* chuẩn 3.030.000đ 1.515.000đ 

KS:Boulevard 3*cao cấp tương đương 4* 3.180.000đ 1.590.000đ 

RESORT 3*: Kim Hoa, Phú Vân, Tom Hill//  

KS 4* PHỐ: Ocean Pearl,… 
3.380.000đ 1.690.000đ 

RESORT 4*: Eden, Amarin, Palmy. 3.630.000đ 1.815.000đ 

PHỤ THU: 

- Phụ thu 400.000đ/khách khi yêu cầu HDV tiếng Anh 

- Phụ thu khách ở khu Novotel, Ông Lang, Gành Gió: 450.000đ/khách/tour 4n3đ 

 

CHÍNH SÁCH TRẺ EM: 

- Từ 10 tuổi trở lên tính bằng giá người lớn 

- Từ 5 đến dưới 10 tuổi = ½ giá tour trọn gói 

- Dưới 5 tuổi: miễn phí 

***2 người lớn được kèm 1 trẻ em dưới 10 tuổi; trẻ em thứ 2 dưới 5 tuổi mua ½ vé, trẻ thứ 

2 từ 5- dưới 10 tuổi mua 1 vé. 

Bảng giá đi ghép không áp dụng cho ngày Lễ, Tết và giai đoạn cận lễ (trước/sau 7 ngày) 

Tiêu chuẩn KS ở Phú Quốc là tiêu chuẩn tự phong, không phải tiêu chuẩn của Bộ VH TT và DL  

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM:       

- Đón tiễn: sân bay tại Phú Quốc (xe và HDV đón khách hoặc chỉ có xe đón tùy theo giờ bay) 

- Khách sạn: 3 đêm phòng KS (2 khách/phòng, lẻ khách ở phòng 3) 

- Ăn uống: 3 bữa sáng bao gồm trong giá phòng, 06 bữa chính (140.000đ - 150.000đ/suất), ăn 

chung đoàn.   
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- Vận chuyển: xe đời mới, chất lượng tốt đưa khách tham quan theo chương trình. Tàu câu cá lớn, 

hiện đại, trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, ống câu, kính lặn, ống thở, chân vịt cho khách lặn ngắm 

san hô  

- HDV chuyên nghiệp và chu đáo chăm sóc đoàn suốt tuyến 

- Chi phí khác: vé vào cổng (trừ Vin Pearl Land), phí bến bãi, nước suối 1 suất/buổi tour, Bảo hiểm 

du lịch nội địa (mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/vụ) 

KHÔNG BAO GỒM: 

- VAT, bữa ăn trưa ngày về nếu khách bay về sau 13g. 

- Chi phí đi Vinpearl Land, chi phí tắm nước ngọt và ghế nằm/võng ở bãi biển bãi Sao, ăn uống ngoài 

chương trình, chi phí cá nhân và chi phí phát sinh do hàng không hủy/hoãn chuyến. Trường hợp 

giờ bay thay đổi: vui lòng thông báo trước để tránh bị phụ thu xe đón tiễn sân bay 

 

CHÍNH SÁCH CHUNG ÁP DỤNG TOUR GHÉP 4N3Đ: 
1. Giá Tour: 

- Giá tour không bao gồm đón tiễn bến tàu + vé tàu cao tốc (nếu đến PQ bằng tàu), vé máy bay, chi 

phí ăn uống phát sinh cho trẻ em dưới 5 tuổi, chi phí cá nhân, tour câu mực đêm, các bữa ăn ngoài 

chương trình, chi phí phát sinh do phương tiện vận chuyển hủy/hoãn chuyến, chi phí nâng hạng 

phòng (lên loại cao hơn) 

2. Trẻ em: 

- Dưới 5 tuổi: miễn phí (bố mẹ tự lo vé tham quan, chi phí ăn nghỉ nếu có phát sinh, không được 

mua bảo hiểm) 

- Từ 5 đến dưới 10 tuổi = ½ giá tour trọn gói (1 chỗ ngồi xe, 1 suất ăn, ngủ ghép chung bố mẹ) 

- Từ 10 tuổi trở lên tính bằng giá người lớn (1 chỗ ngồi xe, 1 suất ăn, 1 suất ngủ)  

𝐁𝐋𝐔𝐄𝐎𝐂𝐄𝐀𝐍𝐓𝐎𝐔𝐑𝐒 - Nhà tổ chức tour Úc và New Zealand chuyên nghiệp! 

☎️ 0939.93.06.88 - 0912 082 092. 

𝗙𝗯: https://www.facebook.com/DulichAustraliaNewzealand 

🌐 http://dulichdaiduongxanh.com/ 

🏢𝗛𝗲𝗮𝗱𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲: 2 Summit Rd, Burwood, Melbourne, Úc 

🏢𝗛𝗖𝗠𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲: 37 Lê Quốc Hưng, P. 12, Q.4, HCM, VN 

🏢𝗛𝗡𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲: 26 đường Láng, Đống Đa, HN, VN 

📜 Giấy phép kinh doanh dịch vụ Lữ hành quốc tế: 01-042/2014/TCDL-GP LHQT 

Hotline: (+84)9 39 93 06 88  Ms Thái (zalo/Viber/whatsapp)  - Email: thai@blueoceantours.net 
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- 2 người lớn được kèm 1 trẻ em dưới 10 tuổi; trẻ em thứ 2 dưới 5 tuổi mua ½ vé, trẻ thứ 2 từ 5- 

dưới 10 tuổi mua 1 vé. 

3. Quy định khác: 

- Giờ nhận phòng từ 12g – 14g, giờ trả phòng trước 12g, tuy nhiên Quý khách có thể được ưu 

tiên nhận phòng sớm nếu Khách sạn có phòng trống 

4. Điều kiện hủy, giảm khách: Đối với ngày thường, cuối tuần 

 

Hủy trước ngày khách đến Nhóm 10 khách trở xuống 

30ngày -45 ngày Không bị phạt 

20 ngày -29 ngày Phạt 10% tour trọn gói 

10-19 ngày Phạt 30% tour trọn gói 

6-9 ngày Phạt 50% tour trọn gói 

3-5 ngày Phạt 70% tour trọn gói 

Hủy trong vòng 3 ngày Phạt 100% tour trọn gói 

 

5. Thanh toán :  

- Đặt cọc 50% chi phí tour vào ngày đăng kí tour   

- Phần còn lại 50% chi phí tour thanh toán trước ngày khởi hành 7 ngày ( không tính Thứ 7, Chủ 

Nhật, Ngày Lễ)  

 

–Thông tin tài khoản:  
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