
 

KHÁM PHÁ ĐẢO PHÚ QUÝ 

“MALDIVES” VIỆT NAM – ĐẠI TIỆC HẢI SẢN 

Thời gian: 3 ngày 3 đêm | Phương tiện: Xe giường nằm | Khởi hành: Hàng ngày 
32     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Tham quan Dốc Phượt  

- Check-in cột cờ mốc đảo Phú Quý  

- Trải nghiệm lặn ngắm San Hô tại Hòn Tranh (đã bao gồm chi phí) 

- Thăm Bãi Nhỏ với làn nước trong xanh cát trắng 

- Thăm Gành Hang Đá  

- Tắm biển xanh tại Vịnh Triều Dương  

- Thăm Đỉnh Cao Cát - Chùa Linh Sơn linh thiêng  



 

 

 

- Thăm đền thờ Công chúa Bàn Tranh 

- Check-in 3 Cột Phong Điện  

- Check-in  Dinh Mộ Thầy  

- Thăm Làng bè Long Hải  

- Thưởng thức Bò nóng Phú Quý 

- Tiệc BBQ Hải Sản  

- 2-3 khách ngủ 1 phòng 

- Ưu tiên sử dụng xe giường nằm của PHƯƠNG TRANG BUS khi đặt tour sớm  

- Cam kết khởi hành từ 2 khách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22h30 Quý khách có mặt tại điểm hẹn đã nói trước đó để làm thủ tục lên xe khởi hành đi Phan 

Thiết. Quý khách cần đăng ký điểm đón trước ngày khởi hành: 

*Điểm đón quý khách (nếu đi xe Phương Trang) 

●  Xe trung chuyển đón tận nhà – nội thành TP,HCM (tùy ngày) 

●  Bến Xe Miền Tây: 395 Kinh Dương Vương - Phường An Lạc – Quận Bình Tân, TP.HCM. 

●  43 Nguyễn Cư Trinh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM. 

●  486J Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, TP.HCM 

●  798 Xa lộ Hà Nội, Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM. 

 

 

Bao gồm :  Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

TỐI NGÀY 1: TP.HCM - PHAN THIẾT 

NGÀY 1: PHAN THIẾT – ĐẢO PHÚ QUÝ  



 

 

 

Buổi sáng: 

06h00 Đến bến xe Phan Thiết, xe trung chuyển sẽ đưa Quý khách đến Cảng Phan Thiết, Hướng 

dẫn viên đón Quý khách để làm thủ tục lên tàu. 

07h00 Cả đoàn được hướng dẫn làm thủ tục để lên tàu với hành trình di chuyển 2 tiếng 30 phút để 

đến đảo Phú Quý. 

09h30 Tàu cao tốc sẽ cập cảng đảo Phú Quý, du khách lên xe di chuyển đến khách sạn nhận 

phòng và nghỉ ngơi. 

Buổi trưa: 

11h00 Quý khách di chuyển đến địa điểm để dùng bữa trưa.  

Thực đơn: 

✔ Tôm hùm hấp. 

✔ Nhum mỡ hành. 

✔ Ốc bàn tay. 

✔ Cá Mú hấp. 

✔ Cháo Cá Mú. 

✔ Ốc nhảy. 

✔ Trái cây tráng miệng. 

✔ Trà đá, khăn lạnh. 

(Chú ý: Những món ngoài thực đơn khác chi phí tự túc và thực đơn có thể thay đổi theo mùa và 

sẽ báo trước cho khách). 

 

Sau bữa ăn trưa, đoàn di chuyển về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi chiều:    

14h30  HDV tiếp tục đón đoàn đến các điểm tham quan:  

✔ Ghềnh Hang: Du khách sẽ ấn tượng bởi vách đá sừng sững dựng đứng sát biển, những con 

sóng va đập vào tung bọt trắng xóa tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. 

✔ Cột Mốc Chủ Quyền: Du khách sẽ cảm nhận được sự linh thiêng của đất nước khi đặt chân 
đến với tọa độ này. 

✔ Dốc Phượt: Du khách sẽ có những bức ảnh tuyệt đẹp giữa khung cảnh mộng mơ rất riêng 

của vùng biển đảo Phú Quý. 

✔ Đón Hoàng Hôn tại Vịnh Triều Dương: Du khách có thể đặt chân trên bờ cát trắng trải dài, 

lắng nghe thanh âm của sóng biển dịu êm và ngắm nhìn vẻ đẹp mơ màng của hoàng hôn khi 

buông xuống. 

 17h30  Đoàn di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. 

 



 

 

 

Buổi tối: 

19h30  Đoàn ăn tối. 

Thực đơn: 

✔ Ngũ Quả Kho Quẹt. 

✔ Cá Biển Kho Tộ. 

✔ Gỏi Ốc. 

✔ Mực Nang Xào Chua Ngọt. 

✔ Lẩu Hải Sản. 

✔ Cơm trắng. 

✔ Trái cây tráng miệng. 

✔ Trà đá, khăn lạnh. 

(Chú ý: Những món ngoài thực đơn khách chi phí tự túc và thực đơn có thể thay đổi theo mùa 

và sẽ báo trước cho khách). 

22h00  Đoàn di chuyển về lại khách sạn để nghỉ ngơi Sau khi kết thúc buổi ăn tối Xe và HDV đưa 

đoàn về lại khách sạn để nghỉ ngơi. (Sau khi về lại khách sạn quý khách sinh hoạt tự do).  

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

Buổi sáng: 

06h30  HDV đón đoàn đến điểm ăn sáng. 

08h00  HDV đón đoàn di chuyển đến cầu tàu Cano sẽ đưa đoàn qua đảo lẻ Hòn Tranh tham quan 

tắm biển, ngắm san hô (Áo Phao + Kính lặn). 

10h00  Cano đón đoàn về lại đảo lớn và du khách tiếp tục lên xe di chuyển về khách sạn để vệ sinh 

và chuẩn bị đến điểm dùng bữa trưa.  

11h00  Đoàn di chuyển về quán Bò Nóng để dùng bữa trưa: Món bò nóng Phú Quý mang hương vị 

đặc trưng riêng của đảo Phú Quý. Đến đây, du khách sẽ tự tay chế biến món bò nóng theo 

khẩu vị của riêng mình: Bò tái chanh, bò xào dấm chua, cháo bò, bò nướng nước mắm,… 

NGÀY 2:  HÒN TRANH – MŨI DOI – NÚI CAO CÁT  



 

 

 

Thực đơn: 

✔ Bò Xào Giấm. 

✔ Bò Nướng. 

✔ Bò Nhúng Giấm. 

✔ Cháo Bò. 

✔ Bò Tái Chanh. 

✔ Trái cây tráng miệng. 

✔ Trà đá, khăn lạnh. 

(Chú ý: Những món ngoài thực đơn khách chi phí tự túc) 

Sau bữa ăn trưa đoàn di chuyển về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

14h30  HDV đón đoàn di chuyển đến các điểm tham quan:  

✔ Mộ Thầy Sài Nại (Mũi Doi Mộ Thầy): Đây là một nơi linh thiêng và gắn chặt với đời sống 
tâm linh của những người dân trên đảo.  

✔ Núi Cao Cát (Chùa Linh Sơn): Ngọn núi được ví tựa như ngọn Grand Canyon của nước Mỹ. 
Đây cũng là ngọn núi cao nhất tại đảo nên du khách có thể trải nghiệm lên đỉnh để ngắm nhìn 
toàn cảnh khung cảnh hữu tình của đảo Phú Quý. 

✔ Bờ Kè Lăng Cô: Bờ kè được tô điểm bằng nhiều màu sắc khác nhau nên đã tạo điểm nhấn rất 
riêng cho địa điểm lý thú này. 

17h30  HDV đón đoàn di chuyển về khách sạn vệ sinh và nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi tiệc BBQ bãi 

biển. 

19h00 HDV đón đoàn đến buổi tiệc BBQ. 

Thực đơn: 

✔ Hàu Đá Mỡ Hành. 

✔ Nhum Trứng Cút Mỡ Hành. 

✔ Bạch Tuộc Nhúng Giấm. 

✔ Cá Mú Nướng Mọi. 

✔ Mực Lá Sốt Thái 

✔ Cháo Hải Sản 

✔ Ốc Đảo Hấp Sả. 

✔ Rượu Dứa Dại. 

✔ Trái cây tráng miệng (Kèm Rau Trộn, Trái cây tráng miệng, Trà Đá, Khăn Lạnh).  

 
(Chú ý: Những món ngoài thực đơn khách chi phí tự túc và thực đơn có thể thay đổi theo mùa 

và sẽ báo trước cho khách). 

22h00  Đoàn di chuyển về lại khách sạn để nghỉ ngơi. (Sau khi về lại khách sạn quý khách sinh hoạt 

tự do). 

 



 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng 

 

 

Buổi sáng:  

07h00  Đoàn di chuyển đến điểm ăn sáng. 

08h30  Đoàn di chuyển đến điểm Tham Quan Vạn An Thạnh nơi có bộ xương cá voi lớn thứ hai 

Đông Nam Á có 50 đốt xương sống, 30 đôi răng mọc ở hàm dưới, hàm trên không có răng. 

Mỗi chiếc răng dài khoảng 20cm và to bằng bắp tay người lớn. 

10h00  HDV đưa đoàn đi về lại khách sạn để chuẩn bị hành lý di chuyển chuyển xuống cảng làm thủ 

tục lên tàu về lại Phan Thiết. 

12h30  Đoàn cập cảng Phan Thiết, xe trung chuyển đón quý khách đến bến xe Phan Thiết, để làm 

thủ tục check in lên xe giường nằm về lại TP. Hồ Chí Minh. (Quý khách Tự Túc ăn Trưa, Cà 

Phê tại bến xe trong lúc chờ xe về). 

14h00  Quý khách lên xe về lại TP. Hồ Chí Minh. 

20h00  Về tới HCM. Kết thúc chương trình tour. Hẹn gặp lại Quý khách! 

Hướng dẫn viên đưa quý khách đến bến xe để làm thủ tục check in lên xe về lại TP. Hồ Chí Minh. 

HDV thay mặt VIETNAM BOOKING gửi lời cảm ơn, chia tay quý khách và hẹn ngày gặp lại. 

 

BẢNG GIÁ TOUR PHÚ QUÝ 3N3Đ. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/ KHÁCH 

TIÊU CHUẨN 
NGƯỜI LỚN 

Từ 10 tuổi 

TRẺ EM 

Từ 5 - 9 tuổi 

Hàng ngày 3.890.000 Đ 2.920.000 Đ 

 
DỊCH VỤ BAO GỒM: 

● Vận chuyển: Xe vận chuyển trên đảo, vé tàu khứ hồi Phan Thiết – Phú Quý. 

● Vé xe giường nằm khứ hồi: TP. HCM – Phan Thiết – TP.HCM (dự kiến: hãng xe Phương Trang). 

NGÀY 3: VẠN AN THẠNH – PHAN THIẾT – HỒ CHÍ MINH 
 



 

 

 

● Lưu trú: Nhà nghỉ trên đảo, phòng máy lạnh sạch sẽ thoáng mát đầy đủ tiện nghi, 2 

người/phòng, trường hợp lẻ ngủ ghép 3 người/phòng. 

● Ăn uống: Các bữa theo chương trình, bao gồm tiệc hải sản: 2 bữa sáng + 2 bữa trưa + 2 bữa 

tối. 

● Hướng dẫn viên: Thuyết minh và phục vụ cho đoàn tại đảo Phú Quý. 

● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 20.000.000đ/vụ. 

● Tham quan: Vé tham quan đảo lẻ (Hòn Tranh). 

 

KHÔNG BAO GỒM: 

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

● Ăn uống: 1 bữa sáng ngày 1 tại cảng Phan Thiết + 1 bữa trưa ngày 3 tại cảng Phan Thiết 

● Thuế VAT 10% (nếu quý khách có nhu cầu). 

● Phụ thu phòng đơn: 600.000đ/khách (áp dụng với trường hợp khách đăng ký đi một mình mà 

không thể ghép ngủ ghép cùng người khác) hoặc do yêu cầu được ngủ riêng từ phía khách hàng. 

● Trong những trường hợp khách quan như: Thời tiết,… hoặc có sự thay đổi lịch trình của các 

phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu cao tốc,… khiến lịch trình  không như  

mong muốn. Quý khách tự túc chi phí các phát sinh ngoài lịch trình (nếu có). 

● Thời gian nhận phòng là sau 14:00 và trả phòng là trước 12:00. Nếu khách sạn có phòng sớm  sẽ 

hỗ trợ check in sớm. 

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

● Trẻ em từ 1-4 tuổi hoặc chiều cao dưới 1m2 miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không 

chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá 

tour (tiêu chuẩn như trẻ em tính phí). 

● Nếu 01 người lớn đi kèm 01 trẻ từ 1-4 tuổi thì trẻ phải mua 50% giá tour của người lớn (được 

hưởng chỗ ngồi riêng trên xe, 1/2 suất ăn người lớn và các dịch vụ khác như trẻ đóng 75% giá 

tour). 

● Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải ngủ chung 

giường với bố mẹ). 02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu chuẩn giường ngủ riêng. 

● Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính 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 trước 05 ngày khởi hành, phí 

phạt 100% giá tour. 

 

 



 

 

 

LƯU Ý: 

● Lưu ý, khi đi xe bus và tàu cao tốc sẽ không có hướng dẫn viên đi cùng. Khách hàng sẽ nghỉ 

ngơi trên xe bus và tàu cao tốc cho tới khi lên tới cảng Phú Quý sẽ có hướng dẫn viên tiếp 

đón  

● 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 

● Du khách có mặt tại điểm đón trước 30 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí phạt 100% giá trị của tour. 

● 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 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 


