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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

PHÚ QUỐC – SAFARI – GRANDWORLD 
 

-  Thời gian: 3 ngày 2 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 20/12/2022 
-  Phƣơng tiện: Máy bay 
 

Ngày 01: Tp.HCM – Phú Quốc 
 u i   ng: Hƣớng dẫn viên Du lịch Cao Niên đón khách tại cột số 12 - Ga nội địa - sân bay 
Tân Sơn Nhất làm thủ tục chuyến bay buổi sáng bay đi Phú Quốc (giờ bay sẽ đƣợc thông báo 
sau). Đến Phú Quốc, xe đón đoàn về khách sạn tắm biển, nghỉ ngơi, nhận phòng khách sạn 
ăn trƣa. 
 

 u i chiều: Đoàn khởi hành tham quan  inh c u – Đây là một địa danh rất nổi tiếng của 
v ng Đảo Ng c – nơi thờ Cậu Tài, Cậu Qu . Tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc. 
H ng Long T , ngôi ch a cổ với nh ng cảnh quan tuyệt đ p   đ i t m hoa sim, cây kơ nia 
300 tuổi   .. Suối Tr nh, Làng Chài C  Hàm Ninh để tham quan đời sống sinh hoạt của 
ngƣời dân làng chài, mua nh ng m t hàng hải sản tƣơi sống nổi tiếng tại đây  cua, gh , ốc 
nhảy, ốc vú nàng, tôm t ch, hải m  hay cá ng a . Xe đƣa Đoàn về khách sạn ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: Phú Quốc – Safari - GrandWorld 

 u i   ng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, Đoàn t  do nghỉ ngơi, tắm biển. Ăn trƣa. 
 

 u i chiều: Đoàn tham quan Vinpe rl S f ri Phú Quốc là vƣờn thú bán hoang d  đầu tiên 
tại Việt Nam,  nhà chung  của hơn 3000 cá thể thuộc hơn 150 chủng, loài động vật khác nhau 
đến từ Châu Âu, Mỹ, Nam Phi,  Động vật ở đây đƣợc nuôi dƣỡng theo tiêu chuẩn quốc tế 
với điều kiện tốt nhất; trong đó, có không  t loài thú qu  hiếm nhƣ hạc, linh dƣơng sừng kiếm 
Ả Rập,  Ăn tối. 
20h00: Đoàn xem chƣơng trình diễn  Tinh ho  Việt N m” tái hiện phong tục và đời sống văn 
hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
21h00: Đoàn tham quan Khu Grand World Phú Quốc – Thành phố không ngủ, du khách sẽ 
có đƣợc khám phá và tận hƣởng nh ng điểm đến nổi tiếng thế giới nhƣ: sông Venice (Ý), 
phố đèn l ng Shanghai (Trung Quốc), mái vòm ánh sáng Clarke Quay (Singapore), và thƣởng 
thức màn biểu diễn nhạc nƣớc đ c sắc trên dòng sông Venice.22h30: Xe đƣa Đoàn về khách 
sạn nghỉ đêm. 
 

Ngày 03: Phú Quốc – Tp Hồ Chí Minh  
 u i   ng: Đoàn d ng điểm tâm, t  do tắm biển. Trả phòng, xe đƣa đoàn đi chợ Dƣơng 
Đông mua đ c sản Phú Quốc. Ăn trƣa. 
 

 u i chiều: Xe đƣa đoàn ra sân bay làm thủ tục chuyến bay về đến Tp.HCM kết thúc chƣơng 
trình tham quan. 

(Thứ t  chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 6.480.000VNĐ/KHÁCH 
 

GIÁ TOUR  AO GỒM: 
-  Xe đƣa đón tham quan theo chƣơng trình. 
-  Vé máy bay khứ h i SGN – PQC + thuế sân bay + hành l  k  gởi. 
-  Ăn theo chƣơng trình: 05 buổi ch nh + 02 buổi sáng. 
-  Ph  tham quan theo chƣơng trình. 
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- Vé tham quan 03 khu: Safari; Grand World; Tinh Ho  Việt N m. 
-  Lƣu trú tiêu chuẩn 4 sao: Mường Th nh Phú Quốc hoặc tương đương. 
-  Bảo hiểm du lịch mức b i thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
-  Nón du lịch + Nƣớc uống Aquafina( 0,5l / ngày /khách). 
-  Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ Đoàn. 
 

GIÁ TOUR KHÔNG  AO GỒM: 
 + Các chi ph  cá nhân: điện thoại, gi t ủi, thức uống ngoài chƣơng trình. 
 + Phụ thu phòng đơn: 1.000.000VNĐ/khách (với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dƣới 02 tuổi: 10% giá tour(bao g m vé máy bay). 
- Trẻ em từ 02 đến dƣới 06 tuổi: 50% giá tour(bao g m vé máy bay, ghế ng i). 
- Trẻ em từ 06 đến dƣới 12 tuổi: 80% giá tour(bao g m vé máy bay, ghế ng i, ăn, tham quan) 
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 
 

Ghi chú: Khi tham gia chƣơng trình tour, Qu  khách vui lòng mang theo hành l  g n nh . Giấy tờ t y 
thân (CMND ho c Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em. 

 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


