
 

 

 

 

 

DU LỊCH LỄ 30/4 

 

Thời gian: 3 ngày 3 đêm | Phương tiện: Ô tô + tàu thủy 

Khởi hành: Tối 28/4, 29/4 - 2/5/2023 
32     

 

 

 

CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Chùa Phù Dung 

- Làng Mạc Cửu 

- Thạch động Thôn Vân 

- Grand world Phú Quốc  

- Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc 

- Cáp treo Hòn Thơm 

- Nhà Thùng Nước Mắm Phú Quốc 

- Khu nuôi cấy ngọc trai 

- Công viên nước Hòn Thơm - Aquatopia Water Park 

- Ốc Sên Bar 

- KDL Suối Tranh 

Tour Hà Tiên - Phú Quốc - Hòn Thơm 3N3Đ 



 
 

 

 

 

 

 

 

Buổi tối: Khoảng 20h, xe sẽ đón đoàn tại một địa điểm đã được hẹn trước. Đoàn HDV chào mừng 

quý khách đến với tour Hà Tiên - Phú Quốc 3N3Đ dịp lễ 30/4. Sau khi lên xe, du khách sẽ được tự do 

nghỉ ngơi.  

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng - Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

Đoàn sẽ bắt đầu hành trình khám phá Hà Tiên - Phú Quốc với buổi sáng đầu tiên sau khi đến Hà 

Tiên. Tiếp đó, đoàn sẽ có khoảng thời gian tự do vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi tự do và dùng bữa sáng 

trước khi đến những địa điểm tham quan đầu tiên.  

● Chùa Phù Dung: Còn được gọi là Phù Dung Cổ Tự. Ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở Hà Tiên 

này đã tồn tại từ thế kỷ 18. Tại đây du khách không chỉ có thể cầu phúc, cầu bình an mà còn 

có thể chiêm ngưỡng kiến trúc cổ.  

● Lăng Mạc Cửu: Nơi thờ phượng những người đầu tiên khai phá vùng đất Hà Tiên.  

● Thạch Động Thôn Vân: Nơi đây được người địa phương truyền là nơi Thạch Sanh giết Chằn 

năm xưa trong câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông mà ai cũng biết. Thạch Động Thôn Vân còn 

có những khối thạch nhũ nhiều màu sắc mà du khách có thể chiêm ngưỡng.  

 

Buổi trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương với thực đơn hấp dẫn. Sau đó, quý khách lên 

tàu để di chuyển từ Hà Tiên đến đảo ngọc Phú Quốc. Trong hành trình này, quý khách có thể ngắm 

nhìn biển xanh và chụp ảnh với phong cảnh đặc biệt này.  

Ngay khi đến Phú Quốc, du khách sẽ được hỗ trợ di chuyển về khách sạn để nhận phòng và nghỉ 

ngơi.  

 

Buổi chiều: Khám phá Grand World Phú Quốc với những điều hệt như thiên đường như:  

● Du ngoạn dòng sông Venice với con thuyền Gondola huyền thoại tại Phú Quốc. (Chi phí tự 

túc)  

● Dạo bước, khám phá một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới với khu phố Thượng 

Hải 

● Tận hưởng những điều tinh túy nhất tại show diễn Tinh Hoa Việt Nam.  

TỐI NGÀY 01: TP.HCM – HÀ TIÊN (NGHỈ ĐÊM TRÊN XE) 

Ngày 01: HÀ TIÊN - ĐỘNG THẠCH SANH LÝ THÔNG - GRAND WORLD PHÚ QUỐC - LĂNG MẠC 
CỬU - CHÙA PHÙ DUNG  



 
 

 

 

● Khám phá hơn 55 công trình nghệ thuật lớn nhỏ được tạo dựng dưới bàn tay của các nghệ 

nhân tại công viên Urban Park  

 

Buổi tối: Đoàn lên xe đi dùng bữa tối tại nhà hàng với nhiều món ăn vô cùng hấp dẫn. Sau bữa tối, 

du khách có thể tự do tham quan Phú Quốc nếu có nhu cầu.    

 

Lưu ý: Nếu du khách lựa chọn không đi tham quan thì có thể nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc tự do 

khám phá Phú Quốc, đến giờ ăn tối xe sẽ đưa quý khách đến nhà hàng để dùng bữa.  

           

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

Du khách dùng điểm tâm sáng và lên xe khởi hành đi khám phá khu vực phía Nam đảo Phú Quốc.  

● Chùa Hộ Quốc: Ngôi chùa nổi bật với kiến trúc Lý Trần, hướng mặt ra biển xanh nên có 

phong cảnh và tầm nhìn vô cùng đặc biệt. Ngôi chùa này còn mang ý nghĩa là bảo hộ quốc gia 

khi nằm ngoài biển khơi.  

● Nhà thùng nước mắm: Du khách sẽ được khám phá quy trình chế biến nước mắm cá cơm 

truyền thống. Không chỉ vậy, du khách còn có thể mua sản phẩm về dùng thử hoặc làm quà 

cho người thân.  

● Cơ sở nuôi cấy ngọc trai: Quý khách sẽ được tìm hiểu về cách nuôi trai lấy ngọc và sản xuất 

thành phẩm.  

Buổi trưa:  Quý khách sẽ ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Dùng bữa xong, quý khách sẽ di chuyển 

đến điểm tiếp theo của hành trình tour Hà Tiên - Phú Quốc 3N3Đ.  

● Cáp treo Hòn Thơm: Cáp treo nối Phú Quốc với hòn đảo An Thới được mệnh danh là cáp 

treo vượt biển dài nhất thế giới. Du khách có thể tha hồ ngắm cảnh biển khi ngồi trên cáp 

treo này.  

● Aquatopia Water Park: Nơi này còn gọi là công viên nước Hòn Thơm. Du khách có thể thỏa 

thích vui chơi tại đây với hơn 20 trò chơi cảm giác mạnh cho cả người lớn và trẻ em. Các trò 

chơi ở đây được chia thành nhiều khu chủ đề như: Khu trẻ em, khu thủy quái, khu động vật 

hoang dã, khu thổ dân,...  

● Công viên chủ đề: Thuộc Sun World Hon Thom Nature Park. Du khách sẽ được khám phá 

nhiều trò chơi thú vị như tàu lượn siêu tốc bằng gỗ “Mộc Xà Thịnh Nộ”.  

 

Buổi chiều: Sau khi khám phá Hòn Thơm, quý khách sẽ quay lại cáp treo vượt biển để về lại Phú 

Quốc.  

Ngày 02: CHÙA HỘ QUỐC - CÁP TREO HÒN THƠM - NHÀ THÙNG NƯỚC MẮM - KHU NUÔI 
CẤY NGỌC TRAI - ỐC SÊN  BAR - CÔNG VIÊN NƯỚC HÒN THƠM 



 
 

 

 

● Tận hưởng hoàng hôn trên biển tại Ốc Sên Bar. Tại đây du khách sẽ có thể vừa nhâm nhi 

một ly cocktail, vừa ngắm biển ráng hồng khi mặt trời lặn.  

Buổi tối: Sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương, du khách có thể vui chơi, mua quà kỷ niệm 

tại khu bar Phố Tây.  

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

Buổi sáng: Du khách sẽ dùng bữa sáng và sau đó làm thủ tục trả phòng khách sạn. Sau đó, đoàn sẽ 

ghé qua khu du lịch Suối Tranh để ngắm cảnh và chụp ảnh. Tiếp theo, quý khách lên tàu quay về Hà 

Tiên.  

 

Buổi trưa: Quý khách sẽ dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  

 

Buổi chiều:  Đoàn sẽ xuất phát đi từ Hà Tiên về lại Sài Gòn. Trên đường đi, du khách có thể mua đặc 

sản miền Tây dọc đường. Về đến TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn viên dẫn đoàn sẽ chào tạm biệt và hẹn 

gặp lại quý khách trong tour kế tiếp.  

 

BẢNG GIÁ TOUR HÀ TIÊN PHÚ QUỐC 3N3Đ 

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/KHÁCH 

TIÊU CHUẨN 
KHÁCH SẠN  

3 SAO 

NGƯỜI LỚN 4.586.000 

TRẺ EM 3.450.000 

TRẺ EM (DƯỚI 5 TUỔI) Liên hệ 

 
DỊCH VỤ BAO GỒM: 

● Vận chuyển: Xe du lịch 16 - 45 chỗ đời mới, ghế bật mềm, tivi giải trí, máy lạnh tham quan suốt 

tuyến. Đặc biệt, đoàn từ 20 khách trở nên sẽ đi xe giường nằm.  

Vé tàu cao tốc tuyến Hà Tiên - Phú Quốc khứ hồi (Express, Superdong).  

● Lưu trú: Khách sạn trung tâm tiêu chuẩn 02 - 04 khách/phòng. Phòng có đầy đủ tiện nóng lạnh, 

nhà vệ sinh. Khách sạn 3 sao: Night Sea hoặc tương đương,...  

NGÀY 03: KDL SUỐI TRANH - HÀ TIÊN - TP. HỒ CHÍ MINH 



 
 

 

 

● Ăn uống : 

✓ Ăn sáng tại các nhà hàng 

✓ Ăn trưa tối, tại các nhà hàng hợp vệ sinh 

● Hướng dẫn viên: thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 100.000.000 đ/vụ. 

● Tham quan: Vé tham quan các điểm theo chương trình (bao gồm vé cáp treo Hòn Thơm, và công 

viên nước Hòn Thơm).  

● Phục vụ: Khăn lạnh (01 cái/ngày) + Nước suối Aquafina 500ml (01 chai/khách/ngày). 

● Quà tặng: Nón du lịch VIETNAM BOOKING 01 cái/khách + Quà tham gia trò chơi trên xe. 

 

KHÔNG BAO GỒM: 

● Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình (giặt ủi, điện thoại, thức uống trong minibar,…) 

● Thuế VAT 8% (nếu quý khách có nhu cầu) 

● Tiền tip cho hướng dẫn viên, phụ xe và tài xế 

● Giá vé các chương trình biểu diễn trong Grand World 

● Vé vào cổng, nước uống tại ỐC SÊN BAR.  

 

GIÁ TOUR – ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐI THEO: 

● Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (gia đình tự túc lo cho bé). Hai người lớn kèm 01 bé miễn phí, từ 

trẻ thứ 2 tính theo giá trẻ em từ 5 - 10 tuổi).  

● Trẻ em từ 5 – 10 tuổi ngủ ghép với gia đình. Từ trẻ thứ 2 tính theo giá dành cho trẻ em 10 tuổi 

trở lên.  

● Từ 10 tuổi trở lên tính vé như người lớn. 



 
 

 
 

 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR: 

Quý khách vui lòng thanh toán các khoản hủy tour, lệ phí cụ thể: 

● Hủy tour ngay sau khi đăng ký: phí phạt 30% giá tour. 

● Hủy tour từ 07 ngày khởi hành: phí phạt 70% tổng giá trị đăng ký tour.  

● VIETNAM BOOKING không giải quyết các trường hợp hủy tour 05 ngày khởi hành, phí phạt 

100% giá tour. 

 

LƯU Ý: 

● Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Nhưng không huỷ bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thoả thuận với đoàn. 

● Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’. 

● Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, 

không mang vali lớn. Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc không có cha mẹ đi cùng thì cần giấy cam 

kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.  

● Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong quá trình tham quan du lịch. 

● Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

“Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… hoặc do có sự cố, có sự 

thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Công ty 

sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không 

chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh”. 
 

 

 

Kính Chúc Quý Khách Chuyến Du Lịch Nhiều Kỉ Niệm Và Niềm Vui 
 

VIETNAM BOOKING – NIỀM TIN CỦA BẠN 

 
 


