
 

 

 

 

 

TOUR KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC NAM ĐẢO 

 

 

MÃ TOUR: TO332212 

Thời gian: 1 ngày | Phương tiện: Ôtô du lịch | Khởi hành: Hàng ngày 

 

 

 

 

CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Cơ Sở Nuôi Cấy Ngọc Trai 

- Nhà Thùng Sản Xuất Nước Mắm 

- Nhà Tù Phú Quốc 

- Ga An Thới 

- Cáp Treo Hòn Thơm 

Phú Quốc – Cơ Sở Nuôi Cấy Ngọc Trai 

Nhà Tù Phú Quốc – Cáp Treo Hòn Thơm 

 



 

 

 

- Công Viên Nước Aquatopia Hòn Thơm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón quý khách tại khách sạn và khởi hành đi tour 

Phú Quốc 1 ngày: 

● Cơ sở nuôi cấy ngọc trai: Đến đây quý khách sẽ được tận mắt tìm hiểu quy trình nuôi cấy 

ngọc trai và chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế độc đáo, du khách có thể mua sắm về làm quà 

cho người thân. 

● Nhà thùng sản xuất nước mắm: Du khách tham quan những thùng gỗ lớn chiết ra giọt 

nước mắm vàng ươm nguyên chất, với mùi cá cơm nồng đượm đã làm say lòng biết bao lòng 

người. 

● Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc: Đây là nơi minh chứng cho công cuộc đấu tranh chống xâm 

lược gian khổ và tinh thần bất khuất của quân dân ta trong 2 cuộc đấu tranh chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ. 

Tiếp tục hành trình tour du lịch Phú Quốc, xe đưa đoàn đến với những địa điểm lý thú khác trong 

tour Phú Quốc 1 ngày: 

● Ga An Thới: Nơi đây có đấu trường La Mã cổ đại sẽ giúp cho bức ảnh của du khách trở nên 

độc đáo với lối kiến trúc có 1 0 2. 

● Cáp treo Hòn Thơm: Du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp trong xanh của Phú Quốc từ trên 

cao với hành trình dài 7.899,9m. 

● Công viên nước Aquatopia Hòn Thơm: Đây chính là công viên nước hiện đại nhất khu vực 

Đông Nam Á. Thế nên du khách có thể trải nghiệm nhiều trò chơi cực đã quên lối về ngay tại 

nơi đây. 

Buổi chiều: 

 

NGÀY 1: HỒ CHÍ MINH - CHÙA LÁ SEN - LÀNG HOA KIỂNG - VƯỜN QUÝT HỒNG LAI VUNG 



 

 

 

16:30 - 17:00  Kết thúc chương trình tour Phú Quốc 1 ngày. Hướng dẫn viên Vietnam Booking 

gửi lời cảm ơn, lời chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong các tour du lịch giá rẻ sau. 

 

 

BẢNG GIÁ TOUR ĐỒNG THÁP 1 NGÀY. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/ KHÁCH 
 

TIÊU CHUẨN 
NGƯỜI LỚN 

(11 tuổi trở lên) 
TRẺ EM 

(5 - 10 tuổi) 

Vé Cáp Khứ hồi + Công Viên Nước 679.000 Đ 543.200 Đ 

Vé Cáp Khứ hồi + Công Viên Nước 
+ Buffet trưa 

879.000 Đ 703.200 Đ 

 

 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

● Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, ghế bật mềm, tivi giải trí, máy lạnh tham quan suốt tuyến. 

● 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 30.000.000đ/vụ. 

● Tham quan: Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình. 

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

 

KHÔNG BAO GỒM: 

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

● Thuế 10% VAT. 

● Chi phí đưa đón ngoài khu vực trung tâm Dương Đông. 

● Vé máy bay/ô tô khứ hồi đi đến Phú Quốc. 

● Tiền Tip cho tài xế và hướng dẫn viên nếu phục vụ đoàn tốt.

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

● Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (gia đình tự túc lo cho bé). Mỗi gia đình kèm 01 bé miễn phí, nếu 

nhiều hơn phải phụ thu 50% giá tour). Tùy vào từng điểm tham quan đối với những trẻ miễn phí 

tour nếu điểm tham quan đó tính phí thì cha mẹ tự lo cho bé.  

● Trẻ em từ 5 – 10 tuổi tính 70% vé người lớn. Tiêu chuẩn: có suất ăn + chỗ ngồi trên xe + vé 

tham quan, nhưng ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ em không có tiêu chuẩn giường ngủ). 

● 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 trước 24h so với giờ khởi hành: Miễn phí. 

● Hủy tour trong vòng 24h so với giờ khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng 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 

 

 


