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Ngày

NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – PHÚ QUỐC (AN TRƯA, CHIỀU)

Buổi sáng: Quý khách tập trung tại cổng D3, ga Quốc Nội, sân bay Tân Sơn Nhất. Hướng dẫn viên làm thủ
tục chuyến bay sáng 07:05 khởi hành đi Phú Quốc. Xe đón đoàn tại sân bay Phú Quốc khởi hành tham quan tắm
thác dã ngoại Suối Tranh, tham quan làng chài cổ Hàm Ninh tìm hiểu đời sống và sinh hoạt của ngư dân biển
đảo. Dùng cơm trưa, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Buổi chiều: Quý khách lựa chọn một trong các trương trình sau:
Lựa chọn 1: Xe tiếp tục đón đoàn tham quan khám phá thế giới giải trí Vinpearl Land Phú Quốc nơi được ví
như một “Disneyland” với hàng trăm trò chơi trong nhà và ngoài trời dành cho mọi lứa tuổi như:
……….Chơi các trò chơi cảm giác mạnh.
……….Tàu lượng siêu tốc
……….Đu quay vòng xoay,…
……….Biểu diễn cá heo
……….Thủy cung (hàng ngàn loài sinh vật biển và bò sát quý hiếm)
……….Hoạt náo, lễ hội đường phố
……….Rạp chiếu phim 5D
……….Sân khấu nhạc nước hoành tráng
Phố mua sắm và ẩm thực đường phố.
(Chi phí vào cổng Vinpearl Land tự túc – Giá vé 500.000/ vé )
Lựa chọn 2: Đến với công viên Vinpearl Safari Phú Quốc, hệ sinh thái đa dạng và đời sống hoang dã độc đáo
của khoảng 2000 cá thể động vật đại diện cho 130 loài đặc trưng của Châu Phi và Ấn Độ được tái hiện sinh động
tại Công viên; gồm những khu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như rừng rậm, thảo nguyên, vùng cận nhiệt đới, vùng
đất ngập nước hoặc đồng cỏ… Không những thế, vượt trên những giá trị du lịch và khám phá, Vinpearl Safari còn
là một trung tâm chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã mang tầm quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức và truyền
cảm hứng cho cộng đồng trong các hoạt động bảo tồn thiên nhiên.
(Chi phí vào cổng Vinpearl Safari tự túc – Giá vé 500.000/ vé )
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Lựa chọn 3: Quý khách không đi Vinpearl Land/Vinpearl Safari có thể ở lại khách sạn nghỉ ngơi hoặc đi theo
chương trình riêng của Quý khách). Quý khách dùng cơm trưa. Nhận phòng nghỉ ngơi.
Buổi tối: Về Dương Đông dùng cơm chiều tại nhà hàng và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối tự do khám
phá Phú Quốc về đêm.

Ngày

NGÀY 2: NHÀ TÙ  BÃI SAO  CÂU CÁ LẶN NGẮM SAN HÔ – (ĂN SÁNG,
TRƯA, CHIỀU)
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Buổi sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, xe đưa đoàn đi Nam Đảo, tham quan Nhà tù Phú Quốc, nơi
được ví như địa ngục trần gian, từng giam cầm hàng ngàn chiến sĩ Việt Nam yêu nước.
Vãng cảnh chùa lễ Phật tại thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, dùng cơm trưa tại nhà hàng Mỹ Lan.
Buổi chiều: Quý khách xuống tàu thử sức làm ngư dân, trổ tài câu cá, lặn ngắm san hô, tàu được trang bị đầy
đủ dụng cụ: Áo phao, kính lặn, chân vịt, ống thở… để quý khách tắm biển – lặn ngắm san hô. Tắm biển và thư giản
tại bãi Sao, một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc.
Buổi tối: Về Dương Đông dùng cơm chiều tại nhà hàng và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối tự do khám
phá Phú Quốc về đêm.

Ngày

NGÀY 3: PHÚ QUỐC  TP. HỒ CHÍ MINH (AN SÁNG)

Buổi sáng: Sau bữa sáng, tham quan thắng cảnh Dinh Cậu, một loại hình tín ngưỡng của người dân biển đảo,
mua sắm tại cơ sở rượu sim Phú Quốc. tham quan nhà thùng sản xuất nước mắm Phú Quốc, thăm vườn tiêu
Suối Đá, cơ sở sản xuất hải sản khô Phú Quốc.
Buổi trưa: Xe đưa Quý khách ra sân bay phú Quốc, hướng dẫn viên làm thủ tục chuyến bay trưa 12:50 khởi
hành về lại Sài Gòn. Tour kết thúc hướng dẫn viên chia tay và hẹn gặp lại Quý khách.
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Bình luận

