
 

 

 

THIÊN ĐƯỜNG PHÚ QUỐC – CÂU CÁ – 

NGẮM SAN HÔ 
Thời gian: 4 ngày 3 đêm 

Tour code: TCMN02 

Khởi hành: hàng ngày 

 

Đảo Phú Quốc – hòn đảo lớn nhất Việt Nam, khi xưa mỗi khi nhắc đến Phú Quốc người ta đều 

mường tượng tới một “địa ngục trần gian” – nơi giam giữ các chiến sỹ cách mạng yêu nước một 

thời chiến tranh bom lửa. 

Tuy nhiên ngày nay, Phú Quốc đã thay da đổi thịt, làm ngỡ ngàng bao du khách từng một lần bước 

chân tới nơi đây. Được mệnh danh là Đảo Ngọc Xanh, là Thiên đường trên mặt đất, với những bãi 

biển dài thẳng tắp, những bờ cát trắng tinh với làn nước trong xanh, những rặng san hô đẹp huyền 

bí, Phú Quốc ngày nay thực sự là một Thiên Đường biển đảo, một chốn nghỉ dưỡng lý tưởng đối với 

mỗi du khách trong và ngoài nước. 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

NGÀY 01: THIÊN ĐƯỜNG PHÚ QUỐC – ĐẢO XANH VẪY GỌI (ĂN TRƯA, TỐI) 

Sáng: Xe và HDV của Thiencam Travel đón khách tại sân bay Phú Quốc, đưa về trung tâm Phú 

Quốc, nhận phòng khách sạn tự do nghỉ ngơi, vui chơi. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN CẦM 
Đc: Số 08, ngõ 172/02 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 

Đt: 046.684.6442 – 0944.599.554 * Email: tour@thiencamtravel.vn  
Website: www.thiencamtravel.vn l www.vietnamvisatour.org 

 



 

 

11h30: HDV Thiencam Travel đưa quý khách đi ăn trưa tại nhà hàng với các món hải sản đặc sản 

của Phú Quốc. 

14h00: Quý khách khởi hành, bắt đầu hành trình tham quan khám phá Thiên Đường Phú Quốc. 

Điểm đầu tiên đoàn sẽ tham quan phía Đông đảo: 

- Cơ sở ủ Rượu Vang Sim – một loại rượu đặc sản địa phương, được ủ và lên men tự nhiên từ 

quả sim rừng Phú Quốc sau công đoạn sử lý làm sạch và làm dập. Tại đây quý khách sẽ được 

thưởng thức rượu Sim rừng miễn phí. 

- Tham quan và cầu bình an tại Chùa Hùng Long: ngôi chùa tọa lạc trên đồi cao và từ đây quý 

khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh trung tâm Phú Quốc. 

- Tham quan khu du lịch Suối Tranh – dòng nhiều dòng suối nhỏ, đẹp như một bức tranh bắt 

nguồn từ dãy Hàm Ninh, nhập lại thành thác nước lớn. Vào mùa nước lớn (tháng 5 đến tháng 11, 

quý khách có thể trekking, tắm suối,… 

- Tham quan Làng chài cổ Hàm Ninh – làng nghề cổ tại Phú Quốc nổi tiếng với nghề đánh bắt hải 

sản bằng lưới: ghẹ, cá ngựa, hải sâm và hái rong biển. Tại đây, quý khách có cơ hội thưởng thức 

hải sản tươi sống, vừa được đánh bắt về, hoặc có thể đóng hộp mua về làm quà. 

18h00: Quý khách về lại khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi. 

18h30: Quý khách ăn tối tại nhà hàng với các món hải sản đặc sản địa phương. 

Sau bữa tối, quý khách tự do dạo chơi bãi biển, thưởng thức không khí trong lành, yên tĩnh tuyệt 

vời của Thiên đường phú quốc. Hoặc quý khách có thể đăng ký tour câu mực đêm. 

 

NGÀY 02: THAM QUAN NAM ĐẢO (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, quý khách bắt đầu hành trình tham quan khu vực phía Nam đảo. 

- Tham quan cơ sở nước mắm Phú quốc (Khải Hoàn/ Thịnh Phát) với cách ủ truyền thống có 

lịch sử hơn 100 năm phát triển tại Phú Quốc, quý khách sẽ tận mắt trình thấy các quy trình chế 

biến nắm, ừ lựa cá làm mắm đến giai đoạn chưng cất mắm. 

- Tham quan Vườn Tiêu Phú Quốc với bạt ngàn những nọc tiêu thẳng tắp, xanh mơn mởn, 

những quả tiêu chắc hạt, thơm ngon nổi tiểng cá nước. 

- Tham quan Dinh Cậu: nơi thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng của nhân dân huyện đảo, chỗ dựa 

tinh thần của ngư dân trên đảo trước khi họ ra khơi đánh bắt. 

- Đoàn về tham quan mua sắm tại chợ Đông Dương 



 

 

11h30: Đoàn nghỉ ngơi và ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

14h00: Ăn khi ăn trưa và nghỉ ngơi, đoàn tiếp tục hành trình tham quan các điểm tại khu vực 

Nam đảo: 

- Tham quan Cơ sở nuôi cấy ngọc trai Ngọc Hiền hoặc Quốc An – một trong những cơ sở sản 

xuất ngọc trai lớn nhất Phú Quốc. Tại đây quý khách sẽ được tìm hiểu về quy trình nuôi trai lấy 

ngọc, được tự tay mổ trai lấy ngọc. Quý khách sẽ có cơ hội mua ngọc trai với giá gốc, hàng thực tự 

tay mình lựa chọn. 

- Xem đua chó, tìm hiểu chó xoáy lưng Phú Quốc – một giống chó tinh khôn, độc đáo của Phú 

Quốc với những ưu điểm vượt trội. 

- Tham quan di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc – nơi lưu đày các chiến sỹ cách mạng yêu nước. 

Quý khách được xem phim tư liệu và cảm nhạn nỗi đau của các chiến sỹ yêu nước, sống với niềm 

tự hào dân tộc, khi họ bị tra tấn, lưu đày tại đây. 

- Tắm biển tại Bãi Sao – bãi biển cát trắng đẹp nhất Phú Quốc, quý khách được trầm mình trong 

làn nước trong vắt, mát rượi, sóng biển dập dềnh, vỗ nhẹ bờ cát làm xua tan đi mọi mệt mỏi. 

18h00: Quý khách về lại khách sạn, nghỉ ngơi, sau đó quý khách lên xe ra nhà hàng ăn tối. 

Sau bữa tối, xe đưa quý khách về lại khách sạn hoặc tự do dạo chơi tại trung tâm thành phố. 

Nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

NGÀY 03: CÂU CÁ – LẶN NGẮM SAN HÔ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Sáng: Quý khách thức dây, ngắm bình minh lên trên biển, tắm biển sớm. 

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, xe và HDV của Thiencam Travel sẽ đón quý khách đi tham quan 

theo chương trình câu cá, lặn ngắm san hô: 

Đến Cảng Đông Dương, quý khách lên tàu du lịch đến Bãi Ông Lang. Tại đây tàu neo đậu, quý 

khách sẽ được tham gia Câu cá theo phong cách truyền thống của ngư dân Phú Quốc nơi đây 

(cá câu được có thể được chế biến ngay trên boong tàu để quý khách có thể thưởng thức món cá 

tươi ngon do tự tay mình câu được). 

Tàu được trang bị đầy đủ áo phao, kính lặn, ống thở, chân vịt đảm bảo an toàn để quý khách có 

thể chiêm ngưỡng hệ động thực vật phong phú  dưới đáy biển Phú Quốc – với những dãy san hô 

rực rỡ sắc màu, long lanh. 

Trong quá trình tàu neo đậu quý khách sẽ dùng cơm trưa trên boong tàu. 



 

 

Tàu cập bến, quý khách được đưa lại về bãi biển Bãi Sao để tắm biển, thư giãn. Sau đó xe đưa quý 

khách về lại thị trấn Dương Đông, 

18h00: Quý khách tập trung xe đưa quý khách đi ăn tối tại nhà hàng. 

Buổi tối quý khách trên đường về sẽ ghé tham quan Chợ đêm Dinh Cậu 

Quý khách tự do dạo hoặc, sau đó bách bộ về lại khách sạn nghỉ đêm. 

NGÀY 04: TẠM BIỆT THIÊN ĐƯỜNG PHÚ QUỐC – HÀ NỘI (ĂN SÁNG) 

Quý khách dậy sớm tắm biển, tận hưởng bầu không khí trong lành, tươi mát của Phú Quốc 

Ăn sáng tại khách sạn. 

Quý khách tự do đi chợ Đông Dương mua sắm đồ lưu niệm về cho bạn bè, người thân cho đến khi 

trả phòng khách sạn, xe đưa quý khách ra sân bay Phú Quốc, làm thủ tục lên chuyến bay về lại Hà 

Nội, Tạm biệt thiên đường Phú Quốc. 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: VNĐ/KHÁCH 

(Dành cho khách lẻ - ghép đoàn – khởi hành hàng ngày) 

 

Khách sạn 2 sao 2.990.000 vnđ/khách 

Khách sạn 3 sao 3.990.000 vnđ/khách 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Xe ô tô đón tiễn sân bay tại Phú Quốc 

- Khách sạn tiêu chuẩn, sang trọng, lịch sự (02 

khách/phòng, lẻ nữ/nam ghép 3) 

- Ăn chính: 06 bữa chính tại nhà hàng với hải 

sản đặc sản Phú Quốc 

- Ăn sáng: 03 bữa sáng tại khách sạn 

- Xe ô tô đời mới, vận chuyển đưa khách theo 

chương trình 

- Vé máy bay khứ hồi: Hà Nội – Phú Quốc – Hà 

Nội 

- Chi phí cá nhân ngoài chương trình: đồ uống 

trong bữa ăn, giặt là, tips, … 

- Xe đón tiễn sân bay Hà Nội (phụ thu 350.000 

vnđ/xe 4 chỗ or 7 chỗ/chiều) 

- Chi phí tắm nước ngọt/ghế nằm trên bãi biển 

Bãi Sao 



 

 

- Hướng dẫn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp 

theo đoàn suốt tuyến. 

- Phí vào cửa các biển tham quan 

- Nước suối: 500ml/khách/ngày 

- Bảo hiểm du lịch nội địa: mức bồi thường tối 

đa 20 triệu đồng/vụ 

 

- Bữa trưa ngày cuối nếu khách bay về chuyến 

chiều đặt thêm 200.000vnđ/suất 

- Chi phí cá nhân và chi phí phát sinh do hàng 

không hủy/hoãn chuyến 

- Chi phí đón bến tàu 

- Thuế VAT 10% 

- Tips HDV 

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM: 

- Trẻ em từ dưới 04 tuổi: Miễn phí dịch vụ 

Tour, ăn ngủ chung với bố mẹ, phát sinh cha 

mẹ tự thanh toán trực tiếp cho các bé 

- Trẻ em từ 05 tuổi đến 09 tuổi: Tính 50% giá 

tour người lớn, ăn suất riêng, ngủ chung với bố 

mẹ. 

- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: Tính giá tour như 

người lớn. 

 

 

 




