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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐẢO PHÚ QUÝ 
 

- Thời gian: 03 ngày 02 đêm 
- Khởi hành: Ngày 10/5/2022  

 

Ngày 01:  TP Hồ Chí Minh – Phan Thiết 

6h00: Đoàn khởi hành tại 335–345 Điện Biên Phủ, P4, Q3 đi Phan Thiết theo tuyến đường 
cao tốc Sài Gòn – Dầu Giây. Ăn sáng tại Xuân Lộc. Tiếp tục hành trình Đoàn đến Phan Thiết 
tham quan Trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ đã từng dừng chân và dạy học trước khi ra đi 
tìm đường cứu nước. Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Phan Thiết - được xây dựng từ năm 1986 
là nơi giới thiệu những điểm chính trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong thời gian Người lưu lại tại Bình Thuận. Ăn trưa.  
Buổi chiều: Đoàn nhận phòng Resort, tự do tắm biển, tắm hồ bơi. Ăn tối, nghỉ đêm tại Phan 
Thiết. 
 

Ngày 02: Phan Thiết – Đảo Phú Quý 

Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, Xe đưa đoàn ra bến Tàu làm thủ tục chuyến tàu cao 
tốc đi Phú Quý. Đến Đảo Đoàn tham quan: Chùa Linh Sơn - một trong những ngôi chùa cổ 
hơn 250 năm tuổi và đẹp nhất tại đây nằm trên ngọn núi Cao Cát hùng vĩ, Đoàn chinh phục 
một con dốc khá cao để chiêm ngưỡng tượng phật Quán Thế Âm Bồ Tát và toản cảnh đảo 
Phú Quý từ trên cao. Tiếp tục tham quan ngọn Hải Đăng- Núi Cấm cũng là một nơi ngắm 
cảnh tuyệt vời và quan sát đời sống của người dân làng chài trên đảo.  
Buổi chiều: Đoàn đi tắm biển khám phá Gành Hang – là một vách đá lớn dựng đứng sát 
biển, với sự bào mòn của gió và nước biển đã tạo nên những hang động vô cùng kỳ thú. Ăn 
tối. 
Buổi tối: Đoàn tự do khám phá Đảo Phú Quý về đêm có thể thưởng thức đặc sản trên Đảo: 
Cua Huỳnh Đế; Tôm hùm…..(tự túc). Nghỉ đêm trên đảo. 
 

Ngày 03: Đảo Phú Quý - Phan Thiết - Hồ Chí Minh 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, tham quan Hệ thống Phong Điện- với 3 quạt phong điện lớn 
cung cấp điện cho toàn đảo, tạo cho nơi đây khung cảnh tuyệt đẹp rất thích hợp để chụp 
hình. Đoàn tiếp tục tham quan chụp hình tại Cột Cờ chủ quyền Biển Đảo Phú Quý, tìm hiểu 
về sự thiêng liêng cũng như sự khó khăn của người dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển 
đảo. Trả phòng, ăn trưa. 
Buổi chiều: Đoàn lên tàu cao tốc về lại Phan Thiết, xe đón đoàn khởi hành về Tp.HCM, 
dừng ăn tối ở Long Khánh. 20h00: Đoàn về Tp.HCM kết thúc chuyến đi. 

 (Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 3.100.000VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm:  
 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình. 
 + Vé tàu cao tốc khứ hồi Phan Thiết – Phú Quý – Phan Thiết. 
 + Ăn theo chương trình: 03 buổi sáng và 7 buổi chính. 
 + Lưu trú: 3 sao tại Phan Thiết; 2 sao trên Đảo. 
 + Phí tham quan theo chương trình. 
 + Hướng dẫn viên du lịch và nhân viên y tế phục vụ Đoàn.  
 + Nước uống Aquafina( 0,5l / ngày /khách). Nón du lịch. 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ.  
Giá tour không bao gồm:  

 - Chi phí cá nhân khác ngòai chương trình: giặt ủi, điện thoại ... 
 - Phụ thu phòng đơn: 700.000VNĐ/khách(trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
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GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí - nếu có). 
- Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, ngủ chung với người lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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