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CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Hồ tiêu Phú Quốc 

- Nhà thùng nước mắm 

- Cơ sở sản xuất rượu sim 

- Suối Tranh 

- Chùa Sư Muôn 

- Dinh Cậu 

- Cơ sở sản xuất ngọc trai 

- Bãi Sao 

Phú Quốc – Hồ Tiêu – Dinh Cậu 

Lặn Ngắm San Hô – Bãi Sao 



 

 

 

- Nhà tù Phú Quốc 

- Cáp treo Hòn Thơm 

- Chợ Dương Đông 

 

 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi trưa: 

 

Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón Quý khách tại sân bay Phú Quốc và di chuyển 

đến khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

 

15:30 Bắt đầu hành trình tour Tết 2023 Vietnam Booking, du khách ghé tham quan những địa 

điểm du lịch nổi tiếng trong tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm 2023: 

 

●  Hồ tiêu Phú Quốc: Du khách sẽ tìm hiểu về cách trồng tiêu và mua các sản phẩm ngay tại vườn 

về làm quà cho người thân và bạn bè khi vi vu tour Phú Quốc Tết Nguyên Đán 2023. 

●  Nhà thùng nước mắm: Du khách tìm hiểu cách chế biến nước mắm nổi tiếng của những người 

dân vùng biển Phú Quốc. 

●  Cơ sở sản xuất rượu sim Bảy Gáo: Quý khách sẽ gặp gỡ và trò chuyện cùng với người đầu 

tiên chế biến ra rượu sim sơn ngay tại đây. 

●  Suối Tranh: Đến với nơi đây, du khách có thể ngắm nhìn hệ thống thiên nhiên xanh mát cùng 

hệ sinh thái đa dạng của “hòn đảo ngọc” khi du lịch Tết 2023 Phú Quốc. 

●  Chùa Sư Muôn: Du khách chiêm ngưỡng nét đẹp cổ kính và cảm nhận sự yên bình, thanh tịnh 

khi viếng thăm ngôi chùa. 

●  Dinh Cậu: Đây là một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng của Phú Quốc. Bên cạnh việc 

chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, du khách còn thấu hiểu về những giá trị lịch sử lâu đời 

của vùng đất này khi trải nghiệm tour du lịch Phú Quốc Tết 2023. 

NGÀY 1: KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC 

http://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-du-lich/du-lich-tet.html


 

 

 

Buổi tối: 

18:00 Du khách dùng cơm tối và tự do khám phá Đảo Ngọc về đêm. Ngoài ra, du khách có thể tham 

gia chương trình chợ đêm của JW Marriott Phú Quốc (chỉ mở cửa vào chủ nhật). 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

07:00 Đoàn dùng bữa sáng và di chuyển đến trải nghiệm các hoạt động lý thú của người dân bản 

địa trong tour du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm Tết 2023: 

●  Lên tàu câu cá Ngọc trai cao cấp Phú Quốc: Quý khách sẽ được tham quan quy trình nuôi 

lấy ngọc trai chuyên nghiệp của Phú Quốc. Song với đó, Quý khách còn được tận tay buông câu 

và bắt được những chú cá bống mú len lỏi trong các rạn san hô khi trải nghiệm tour Tết Phú 

Quốc. 

●  Du khách cũng có thể tham gia vào chương trình cano 4 đảo (chi phí tham khảo 

450.000đ/khách – tự túc). Một chương trình khác mà du khách có thể lựa chọn thêm chính là 

dịch vụ Seawalker tại tàu Namaste (chi phí tự túc), kết hợp với hoạt động câu cá lặn ngắm 

san hô khi đi tour Phú Quốc Tết 2023. 

Buổi trưa: 

 

Quý khách dùng bữa trưa trên tàu. Du khách có thể tham gia tắm biển, lặn ngắm san hô. 

Buổi chiều: 

Tiếp tục hành trình tour du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm Tết 2023, du khách ghé đến những địa 

điểm có 1-0-2 tại đây: 

● Bãi Sao: Quý khách dạo bước trên bờ cát trắng mịn trải dài và ghi lại khoảnh khắc bằng những 

bức ảnh tuyệt đẹp khi du lịch Phú Quốc 2023. 

● Nhà tù Phú Quốc: Du khách sẽ tìm hiểu về những giá trị lịch sử, những tội ác của thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ ngay tại đây. 

● Đoàn trở lại khách sạn và nghỉ ngơi. Quý khách có thể lựa chọn tham gia chương trình khám 

phá Đảo Ngọc bằng cáp treo Hòn Thơm (vé cáp treo tự túc). 

 

NGÀY 2: CÂU CÁ - CƠ SỞ NUÔI CẤY NGỌC TRAI - BÃI SAO - HÒN THƠM 



 

 

 

Buổi tối: 

Xe đưa đoàn đến dùng cơm tối tại nhà hàng. Du khách tự do dạo biển, khám phá Phú Quốc về đêm 

trong tour Phú Quốc mùng 3 Tết. 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

07:00 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và di chuyển đến những địa điểm cuối của chuyến 

hành trình tour Phú Quốc Tết Âm Lịch: 

●  Tham quan chợ Dương Đông: Quý khách tự do mua sắm đặc sản về làm quà cho người thân 

và bạn bè. Sau đó, đoàn đến tham quan khu đặc sản khô Phú Quốc, du khách có thể mua các 

sản phẩm để làm quà. 

Quý khách trở lại khách sạn nghỉ ngơi, tự do tắm biển và làm thủ tục trả phòng. 

Buổi trưa: 

 

Xe đưa đoàn đi ăn trưa với đặc sản bún quậy Phú Quốc 

Buổi tối: 

 

Kết thúc lịch trình tour du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm Tết 2023, xe đưa đoàn đến sân bay làm thủ 

tục trở về Hồ Chí Minh/Hà Nội/Đà Nẵng,… Hướng dẫn viên Vietnam Booking chia tay, hẹn gặp lại 

Quý khách vào những chương trình du lịch tiếp theo! 

 

BẢNG GIÁ TOUR PHÚ QUỐC 3N2Đ. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/ KHÁCH 
 

TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 3 SAO 

GIÁ TOUR 3.190.000 Đ 

NGÀY 3: KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC - TẠM BIỆT PHÚ QUỐC 



 

 

 

 

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH KHÁC TẠI PHÚ QUỐC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: 

● Những địa danh nổi tiếng: VinWonders, Grand World, Nhà Ga An Thới, Vườn Quốc Gia Phú Quốc,... 

● Những địa danh gần gũi với thiên nhiên: Làng Chài Hàm Ninh, Làng Chài Cửa Cạn, Làng Chài Rạch 

Vẹm, Hòn Gầm Ghì, Mũi Gành Dầu, Hòn Móng Tay, Bãi Khem,... 

● Những thác, hồ nước đẹp: Hồ Dương Đông, Thác Nước Suối Đá Bàn, Thác Nước Đá Ngọn,... 

● Những ngôi chùa, chiền ở Phú Quốc: Thiền Viện Trúc lâm Hộ Quốc, Chùa Cao, Chùa Bà, Chùa Hộ 

Quốc, Chùa Sùng Hưng, Chùa Pháp Quang,... 

 
DỊCH VỤ BAO GỒM: 

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

● Lưu trú: Phòng ở tiện nghi, máy nước nóng lạnh, tủ lạnh, điện thoại... phòng 2–3 khách/phòng.  

● Ăn uống : 

✓ 02 buổi ăn sáng buffet tại khách sạn. 

✓ 03 buổi ăn chính theo tiêu chuẩn và 1 bữa ăn Bún Quậy Phú Quốc. 

● 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 20.000.000 đ/vụ. 

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

● Tàu câu cá chất lượng cao. 

● Phục vụ: Khăn lạnh (01 cái/ngày) + Nước suối Aquafina 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 VAT 8% (nếu quý khách có nhu cầu) 

●  Chi phí phụ thu phòng đơn 

●  Vé cáp treo Hòn Thơm 

●  Option đi cano 4 đảo 

●  Chi phí đi Grand World, Vin Wonder, Safari và các chi phí vui chơi khác ngoài chương trình. 

 

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 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
 


