
 

 

 

 

 

 

 

TEAM BUILDING – GALA DINNER 

 

 

 

Thời gian: 3 ngày 2 đêm | Phương tiện: Máy bay, ô tô, tàu thủy | 

 Khởi hành: 2023 
32     

 

 

 

CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Cáp treo Hòn Thơm 

- Grand World Phú Quốc 

- Công viên nước Sun World 

- Sunset Sanato 

- Tàu câu cá 

- Lặn ngắm san hô 

Biển Bãi Sao – Grand World Phú Quốc 

Sunset Sanato - Cáp treo Hòn Thơm  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

Đón khách Quý khách tập trung tại sân bay Nội Bài/Tân Sơn Nhất/Đà Nẵng,... làm thủ tục đi sân 

bay Phú Quốc. Hướng dẫn viên Vietnam Booking sẽ đón quý khách tại sân bay Phú Quốc và 

khởi hành chuyến đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm khách đoàn đi tham quan Dinh Cậu và Thủy 

Long Thánh Mẫu - những nơi là biểu tượng tín ngưỡng của người dân tại Phú Quốc.  

Buổi trưa: 

 

11:00  Xe đưa đoàn đến Làng Chài Hàm Ninh, làng chài địa phương lâu đời bậc nhất ở Phú Quốc. 

Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng ở Làng Chài Hàm Ninh, đặc biệt vừa dùng bữa vừa 

ngắm cảnh biển đầy thơ mộng ở một làng chài bình dị.  

 

Sau khi dùng bữa trưa, HDV và xe đưa đoàn về khách sạn để nhận phòng nghỉ ngơi. 

 

Buổi chiều: 

 

15:30 Tiếp tục hành trình với các địa điểm tham quan gắn liền với những nghề nổi tiếng của người 

dân địa phương: 

 

● Trại nuôi ong lấy mật: Du khách sẽ được tham quan và tìm hiểu về cách nuôi ong lấy mật 

nổi tiếng ở Phú Quốc. Không chỉ vậy, du khách còn được nếm thử mật ong rừng nguyên chất 

và mua về làm quà cho người thân.  

● Vườn tiêu: Phú Quốc nổi tiếng là nơi trồng tiêu lớn nhất ở khu vực Tây Nam Bộ. Tại đây, du 

khách có thể trải nghiệm hái tiêu, tìm hiểu về các loại tiêu, chụp hình giữa không gian xanh 

mát.  

● Cơ sở làm rượu sim: Tham quan đồi sim lớn nhất trên đảo và tìm hiểu về cách sản xuất 

rượu sim. Ngoài ra du khách còn có thể nếm thử rượu sim, mật sim - đặc sản ở Đảo Ngọc.  

● Nhà thùng sản xuất nước mắm: Tham quan nơi sản xuất nước mắm Phú Quốc nổi tiếng, 

tìm hiểu về quy trình làm nước mắm từ nguyên liệu từ biển cả như cá cơm,... 

 

 

Ngày 01: DINH CẬU - LÀNG CHÀI HÀM NINH - VƯỜN TIÊU PHÚ QUỐC - GRAND WORLD - 
TRẠI MẬT ONG - ĐỒI SIM 



 
 

 

 

Buổi tối: Đoàn dùng bữa tối và di chuyển đến Grand World Phú Quốc 

 

18:00 Du khách sẽ được tận hưởng Show diễn tinh hoa Việt Nam - show diễn tái hiện những hoạt 

động mang đậm màu sắc văn hóa của người dân ở miền  ở đảo Phú Quốc như lễ hội Nghinh 

Ông, lễ hội cầu ngư, đánh cá,... (Chi phí tự túc, giá vé 300K). 

 

21:00 Đoàn sẽ thưởng thức Show diễn sắc màu Venice Du khách sẽ thấy mãn nhãn khi 

xem show tái hiện chuyện tình lãng mạn giữa chàng họa sĩ và nàng tiểu thư được tái hiện 

trên dòng sông Venice trên sân khấu nước (Miễn phí).  

 

Du khách có thể trải nghiệm chu du trên con thuyền Gondola: du khách dạo thuyền trên 

dòng sông Venice tại Phú Quốc để ngắm những dãy nhà đầy sắc màu 2 bên bờ. Du khách có 

thể tận hưởng và chụp ảnh không gian như ở trời Tây (Chi phí tự túc, giá vé 200K). 

 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

07:00  Du khách sẽ dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. 

 

08:00 Sau đó đoàn tiếp tục đi tham quan trải nghiệm tại các địa điểm du lịch thú vị theo chương 

trình Phú Quốc 3 ngày 2 đêm khách đoàn. 

● Nhà tù Phú Quốc: Du khách sẽ được xem tái hiện chân thật về đời sống của những tù binh 

được giam giữ tại đây - những chiến sĩ cách mạng để hiểu hơn về những người anh hùng hi 

sinh cứu nước trong chiến tranh.  

● Bãi Sao: Ngoài việc ngắm biển và sao biển đặc trưng, du khách còn có thể câu cá giữa biển 

hoặc có thể trải nghiệm lặn biển ngắm san hô với các thiết bị có sẵn như kính lặn, ống thở,... 

 

Buổi trưa: Đoàn sẽ nghỉ ngơi dùng cơm trưa.  

 

Buổi chiều: Tiếp tục hành trình khám phá Phú Quốc 3 ngày 2 đêm với một trong hai lựa chọn sau: 

 

Ngày 02: LẶN BIỂN NGẮM SAN HÔ - TÀU CÂU CÁ - NGẮM SAO BIỂN - CÁP TREO HÒN THƠM - 
SUNSET SANATO 



 
 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 1: Đảo Hòn Thơm - Cáp treo đảo Hòn Thơm 

 

● Cano sẽ đưa du khách cập bến đảo Hòn Thơm (chi phí Cano tự túc với giá vé 400K/khách). 

Du khách có thể tự do check in và tham gia các trò chơi dưới nước đầy thú vị tại đây như 

moto nước, chèo thuyền Kayak, hay các trò chơi khác tại công viên nước Hòn Thơm.  

 

● Sau khi kết thúc chương trình ở đảo Hòn Thơm, du khách có thể chọn đi cáp treo về đất liền, 

Cáp treo hòn Thơm được biết đến là cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, với tổng 

chiều dài gần 7900m, giúp du khách ngắm toàn cảnh Đảo Ngọc Phú Quốc từ trên cao.  

 

CHƯƠNG TRÌNH 2: Từ đảo Hòn Thơm, du khách chọn quay trở lại đất liền bằng cano.  

 

16:30 Xe đưa du khách đến Sunset Sanato - nơi ngắm hoàng hôn cực đẹp ở Phú Quốc. Du khách 

đến đây sẽ bội thu những bức ảnh sống ảo đầy lung linh.  

 

Buổi tối:  

 

17:30 Xe sẽ đưa đoàn về trung tâm thị trấn Dương Đông để dùng bữa tối. Sau đó đoàn quay về 

khách sạn nghỉ ngơi. 

 

Du khách có thể quay về khách sạn để nghỉ ngơi hoặc khám phá Phú Quốc về đêm. Đặc biệt, du 

khách có thể mua quà cho người thân tại chợ đêm Phú Quốc. 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

07:00 Du khách dùng bữa sáng tại khách sạn với thực đơn phong phú 

 

08:00 Sau đó xe sẽ đưa đoàn đến địa điểm tham quan tiếp theo:  

● Trung tâm nuôi cấy ngọc trai: tham quan và tìm hiểu quy trình sản xuất ngọc trai kết hợp 

mua sắm tại trung tâm nuôi cấy ngọc trai nổi tiếng tại Phú Quốc.  

 

Buổi trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng ở Phú Quốc. 

Ngày 06: TRUNG TÂM NUÔI CẤY NGỌC TRAI -  VỀ ĐIỂM KHỞI HÀNH 



 
 

 

 

 

Buổi chiều: Đoàn lên xe di chuyển đến sân bay Phú Quốc để bay về Thành phố Hồ Chí Minh/Hải 

Phòng/Hà Nội/Đà Nẵng,... kết thúc chương trình khám phá Phú Quốc 3 ngày 2 đêm khách đoàn. 

HDV Vietnam Booking chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trong những tour tiếp theo. 
 

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

TIÊU CHUẨN 
10 - 14 
khách 

15 - 20 
khách 

21 - 28 
khách 

29 - 35 
khách 

36 - 45 khách 

KHÁCH SẠN 3 
SAO 

2.490.000 Đ 2.299.000 Đ 2.250.000 Đ 2.099.000 Đ 1.990.000 Đ 

KHÁCH SẠN 4 
SAO 

2.990.000 Đ 2.790.000 Đ 2.690.000 Đ 2.490.000 Đ 2.390.000 Đ 

KHÁCH SẠN 5 
SAO 

3.590.000 Đ 3.390.000 Đ 3.290.000 Đ 3.090.000 Đ 2.999.000 Đ 

 
 

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 2–3-4 

khách/phòng. 

✓3 sao: Nicelife, Đảo Ngọc, Vinholiday, Y Phương,... hoặc tương đương 

✓4 sao: Ocean Pearl, Amarin Resort,… hoặc tương đương 

✓5 sao: Thiên Thanh Resort,... hoặc tương đương 

● Ăn uống : 

✓Ăn sáng ngày 1 tô/ly: bún, phở, bún mọc, hủ tiếu, bánh mì ốp la,... giải khát trà, cà phê, nước 

ngọt 

✓Khách ở tiêu chuẩn 3, 4, 5 sao ăn sáng Buffet tại nhà hàng 

✓Ăn chính: Trọn gói theo chương trình 2 bữa ăn sáng buffet tại khách sạn, 5 bữa chính thực đơn 

phong phú theo đặc sản địa phương theo tiêu chuẩn 150.000 đồng/suất 

● 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. 

● 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, ghế dù, 

phí tắm nước ngọt, tắm bùn, các trò chơi tại khu du lịch…) 

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

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

● Vé máy bay khứ hồi.  

● Giá xem show diễn tinh hoa Việt Nam, ngồi thuyền Gondola, vé Cano.



 
 

 
 

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 

 
 


