
 

 

 

Chương trình du lịch 

VINPEARL PHÚ QUỐC – GRAND WORLD 
Thời gian: 3 ngày 2 đêm / Phương tiện: Máy bay Pacific Airlines hoặc Vietjet Air / Khởi hành: 

Thứ 6 hàng tuần 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm nổi bật:  

 Vé máy bay khứ hồi Hồ Chí Minh - Phú Quốc.  

 Nghỉ dưỡng VinHolidays Fiesta Phú Quốc 3 sao.  

 Khám phá VinWonder với 6 phân khu theo 12 chủ đề Châu Âu Trung Cổ, Ai Cập cổ đại, 

Cao bồi, Thạch Sanh, Alice... 

 Thăm Vinpearl Safari Phú Quốc - công viên chăm sóc bảo tồn động vật hoang dã lớn 

nhất cả nước.  

 Thả ga check-in, mua sắm tại siêu quần thể giải trí Grand World: Bảo tàng gấu Teddy 

Bear, Phố Châu Âu Trung Cổ, Tháp Đồng Hồ... 

 

NGÀY 01: TP.HCM – PHÚ QUỐC – VINWONDER/VINSAFARI 

Sáng: Hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón khách tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn 

Nhất, đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay đi Phú Quốc.  

Trưa: Đoàn tới Phú Quốc, quý khách di chuyển về khu vực Bắc Đảo – VinHolidays Fiesta Phú 

Quốc nhận phòng nghỉ ngơi (Tự túc phương tiện di chuyển).  

Đoàn tự túc ăn trưa.  

Chiều: Quý khách tự chọn 1 trong 2 hình thức tham quan sau đây. Xe điện xe đưa bạn đi tham 

quan rồi về khách sạn miễn phí.  



 

 

►LỰA CHỌN 01: VINWONDER PHÚ QUỐC – CÔNG VIÊN CHỦ ĐỀ LỚN NHẤT 

VIỆT NAM, HÀNG ĐẦU CHÂU Á 

Thăm thú công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam và hàng đầu tại châu Á, khai trương từ năm 2020 

với 06 phân khu theo 12 chủ đề (Châu Âu Trung Cổ, Ai Cập cổ đại, Cao bồi, Thạch Sanh, Alice, 

Truyện cổ Grimm, Hawaii, Hy Lạp, Viking...). Nơi đây hiện là điểm đến hot nhất Phú Quốc với 

rất nhiều những trải nghiệm “đầu tiên” được tạo nên từ những nhà cung cấp & tư vấn trò chơi, 

đường trượt công nghệ, show diễn & thủy cung… hàng đầu thế giới: Quantum, Legacy, Jora 

Vision, IRMS, Vekoma, Intamin, Triotech, Brogent… 

 Đại Lộ Châu Âu: Chợ phiên Copenhagen, Quảng trường Phượng Hoàng Lửa, Show 

Once, Trò chơi “Lời nguyền ác long”.  

 Thế Giới Diệu Kỳ: Vương quốc kỳ thú, Ốc đảo bí ẩn, Thung lũng cổ đại, Khu rừng 

huyền bí, Miền Tây hoang dã.  

 Khu Làng Bí Mật: Ngôi làng chiến binh, Vũ điệu chiến binh, Thử thách thần sấm.  

 Thế Giới Phiêu Lưu: Huyền thoại Maya, Hy Lạp cổ đại, Rừng già Nam Mỹ.  

 Thế Giới Lốc Xoáy: Nhà cung cấp trò chơi nước top 3 thế giới Polin & Proslides, 

Đường trượt Nọc độc mãng xà dài đến 175m. 

 Cung Điện Hải Vương: Top 5 bể thuỷ cung lớn nhất thế giới, được thiết kế bởi 2 đơn vị 

hàng đầu thế giới: Legacy GGE (Mỹ) & AAT (Úc), 5 phân khu: Thế giới sứa, thế giới cá 

khổng lồ, thế giới cá sắc màu, bể cá mập, thế giới chim cánh cụt. 

►LỰA CHỌN 02: VINPEARL SAFARI PHÚ QUỐC (XE ĐIỆN MIỄN PHÍ ĐƯA QUÝ 

KHÁCH ĐI THAM QUAN VÀ VỀ KHÁCH SẠN) 

Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam, Vinpearl Safari trải 

dài trên diện tích 380ha trong những tán rừng xanh tươi. Đây cũng là một trong những vườn thú 

hàng đầu thế giới, nhận chứng chỉ của Hiệp hội SEAZA về công tác bảo tồn và phúc trạng động 

vật, với hơn 4.000 cá thể thuộc gần 200 loài từ khắp thế giới chung sống hạnh phúc. 

Tối: Qúy khách trở về khách sạn. Nghỉ đêm tại Phú Quốc. 

NGÀY 02: KHÁM PHÁ SIÊU QUẦN THỂ GIẢI TRÍ GRAND WORLD (ĂN SÁNG) 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, xe điện bắt đầu đưa du khách đi tham quan quần thể 

siêu giải trí – mua sắm Grand World với 3 điểm vàng trải nghiệm, mà bất kì du khách nào cũng 



 

 

không thể bỏ qua. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm đủ mọi hoạt động độc đáo có một không hai 

của tour Phú Quốc như (xe điện miễn phí đưa quý khách đi tham quan và về khách sạn): 

 Show Tinh hoa Việt Nam: Show diễn triệu đô, được thiết kế và dàn dựng bởi Tổng đạo 

diễn nổi tiếng Việt Tú, đây là "dạ tiệc" thực cảnh đa phương tiện, kéo dài 45 phút. 

Chương trình nghệ thuật đặc sắc này được ví như bức tranh hoàn hảo vẽ lại hành trình 

"xuyên không" ngược thời gian khám phá tinh hoa đời sống cổ xưa của người Việt, tái 

hiện đầy đủ nét đẹp phong tục và đời sống văn hóa truyền thống ngàn đời (Giá vé tham 

khảo: 300.000 vnđ/người lớn – 230.000 đồng/ trẻ em). 

 Bảo tàng gấu Teddy Bear: Chiêm ngưỡng bảo tàng gấu nổi tiếng thế giới lần đầu được 

tái hiện tại Việt Nam và thế giới ánh sáng (Giá vé tham khảo: 200.000 đồng/người lớn – 

150.000 đồng/trẻ em).  

Trưa: Quý khách có thể dừng chân nghỉ ngơi và ăn trưa tự túc.  

Lạc bước đến Grand World bạn còn được chứng kiến loạt công trình kiến trúc ấn tượng với 

những căn nhà phố nằm dọc con kênh đậm chất Venice, Ý. Đặc biệt bạn còn có thể trải nghiệm 

hoạt động độc đáo có một không hai ở đây là chu du trên con thuyền Gondola để ngắm nhìn trọn 

vẹn khung cảnh hoàng hôn lung linh nhất ở “Venice châu Á” (Giá vé tham khảo: 150.000 

đồng/người – đi 2 chiều sông Venice).  

Chiều: Tiếp tục hành trình khám phá ở khu vui chơi – giải trí không ngủ:  

 Công Viên Nghệ Thuật Đương Đại: Nơi quy tụ những tác phẩm nghệ thuật độc đáo ẩn 

mình giữa thiên nhiên, thể hiện qua hàng chục tác phẩm độc đáo lần đầu tiên có mặt 

trong nước: mái tóc nước, mẹ trái đất, cuộc sống bùng nổ… 

 Hồ Tình Yêu: Hồ nước biển nối liền với kênh đào Venice, sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy được 

nhiều shop kiến trúc độc đáo, màu sắc rực rỡ bao quanh.  

 Tháp Đồng Hồ: Sở hữu chiều cao lên tới 36.7m và được lấy cảm hứng từ tháp đồng hồ ở 

Nhà thờ các thánh tông đồ của chúa Giêsu, là điểm vãn cảnh & check-in không thể không 

ghé đến của Grand World.  

 Huyền Thoại Tre Lớn Nhất Việt Nam: “Vẻ đẹp hiện thân cho Tinh hoa Việt Nam". Sự 

hiện diện của Công trình tại quần thể Grand World Phú Quốc góp phần mang vẻ đẹp đậm 

đà bản sắc văn hóa dân tộc đến gần hơn với du khách Việt Nam và Thế giới, thông qua sự 

tái hiện hoàn hảo 3 biểu tượng văn hóa lâu đời của Việt Nam:  Cây Tre - Bông Sen - 

Trống Đồng.  



 

 

Ngoài ra với những tín đồ thích mua sắm, bạn cũng sẽ được thỏa mãn đam mê tại: 

 Phố Châu Âu Trung Cổ: Sở hữu hơn 700 gian hàng trong khu mua sắm bao quanh 

quảng trường VinWonders, thuận tiện cho khách hàng mua sắm & tham quan.  

 Phố Thương Mại Grand World: Du khách ghé thăm sẽ phải choáng ngợp trước 1.050 

căn shophouse sầm uất dọc theo 5 tuyến phố chính theo 3 phân khu: phố Thượng Hải, 

phố Đông Dương & Phố Địa Trung Hải.  

⇒ Đặc biệt: Tặng Voucher 300k mua sắm tại Grand World cho mỗi phòng. 

Tối: Quý khách trở về khách sạn, nghỉ đêm tại Phú Quốc.  

NGÀY 03 | PHÚ QUỐC – TP.HCM       (ĂN SÁNG) 

Sáng: Đoàn dùng buffet sáng tại khách sạn và thư giãn tự do tắm biển, tắm hồ bơi.  

Trưa: Quý khách làm thủ tục trả phòng sau đó di chuyển ra sân bay thủ tục lên máy bay, kết thúc 

chương trình tour Vinpearl Phú Quốc 3N2Đ. HDV thay mặt công ty chào tạm biệt và hẹn gặp 

lại quý khách trong những tour du lịch giá rẻ hấp dẫn tiếp theo! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA! 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng 

vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: Giờ nhận phòng 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 

 (Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có 

phòng trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong 

thời gian chờ đợi) 

Giá tour bao gồm: 

 Vận chuyển: Vé máy bay khứ hồi hãng hàng không Vietjet/ Pacific Airlines kèm hành lý 

kí gửi. 

 Lưu trú: Ngủ 02 đêm tại VinHolidays Fiesta Phú Quốc – Phòng Standard (2 

người/phòng). 

 Vé vào cổng tham quan công viên chủ đề Vinwonder hoặc Vườn thú VinSafari. 

 Ăn uống: Ăn 02 bữa sáng buffet tại khách sạn. 

 Nhân viên check in sân bay đón đoàn ngày 1. 



 

 

 Bảo hiểm du lịch theo quy định (có điều kiện trong phần lưu ý chung) mức tối đa 

20.000.000đ/1 vụ. 

Không bao gồm: 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch 

sẽ phụ thu thêm 10% trên giá tour. 

 Đồ uống trong các bữa ăn và các chi phí cá nhân khác. 

 Chi phí tham quan ngoài chương trình và những khoản không có trong phần bao gồm. 

 Phụ thu phòng đơn và các khoản phụ thu khác. 

 Xe đưa đón sân bay Phú Quốc – VinHolidays. 

 Tiền tip cho lái xe và hướng dẫn viên: 

o Thông thường đối với du khách Việt Nam: 100.000đ/khách. 

o Tip quy định với khách nước ngoài: tối thiểu 5$/ngày. 

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

● Trẻ em từ đủ 10 tuổi trở lên tiêu chuẩn như người lớn. 

● Từ đủ 4 đến dưới 10 tuổi: Ngồi 1 ghế ô tô, ngủ ghép chung với bố mẹ. 

● Từ đủ 2 đến dưới 4 tuổi: Giá tour chỉ bao gồm vé máy bay, bảo hiểm, nước uống. Các chi 

phí ăn uống, vé thắng cảnh nếu phát sinh, cha mẹ sẽ tự lo cho bé. 

● Dưới 2 tuổi: Giá tour chỉ bao gồm chỗ ngồi trên máy bay theo quy định của hang không, 

bảo hiểm, nước uống. 

● Giá trẻ em chỉ áp dụng khi số lượng trẻ em không chiếm đến 10% số lượng cả đoàn 

khách. 

Quý khách cần lưu ý: 

● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport). 

● Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao hoặc thẻ căn cước. 

● Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu. 

● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các 

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ. 

● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của 

mình. 

● Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 



 

 

● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện 

từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương 

trình. 

● Trường hợp ngày khởi hành có từ 6 khách trở xuống, lái xe có thể kiêm hướng dẫn viên. 

Đây là những lái xe có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tuyến điểm và văn hóa địa phương. 

 

Điều kiện áp dụng: 

 Áp dụng khi đặt tối thiểu 02 khách lớn/phòng 

 Dành cho khách Việt Nam + khách ngoại quốc có giấy trú hành tại Việt Nam 

 Giai đoạn đặt dịch vụ tới ngày: 30/09/2021 

 Giai đoạn lưu trú tới ngày: 30/09/2021 

Quy định hủy tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho 

khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong 

vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền 

mặt hoặc chuyển khoản. 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công 

ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện 

thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền 

đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính 

phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng 

● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy 

định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

Phí hủy được quy định như sau: 

● Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc 

● Hủy tour trước 25 ngày phí phạt = 70% tổng giá tour chương trình (Tính theo ngày làm 

việc) 

● Hủy tour trước 20 ngày phí phạt = 80% tổng giá tour chương trình (Tính theo ngày làm 

việc) 

● Hủy tour trước 15 ngày phí phạt = 90% tổng giá tour chương trình (Tính theo ngày làm 

việc) 



 

 

● Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình (Tính theo ngày làm việc). 

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy trong vòng 14 ngày trước 

ngày khởi hành. 

● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn 

và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 

Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn 

và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 

● Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, 

tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn 

tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi 

được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi 

tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý 

khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm 

ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

● Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các 

nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về 

tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

 


