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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC – SAFARI – GRANDWORLD 
-  Thời gian: 4 ngày 3 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 28/6/2022 
-  Phương tiện: Ô tô và tàu 
 

Ngày 01: Tp Hồ Chí Minh – Hà Tiên  
6h00: Đoàn khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM, ăn sáng tại Trung 
Lương, tiếp tục hành trình đến Long Xuyên dùng cơm trưa. 
Buồi chiều: Khởi hành đi Hà Tiên tham quan Lăng Mạc Cửu; Phù Dung Cổ Tự; Thạch 
Động nhận phòng khách sạn, ăn tối, tự do khám phá thị xã Hà Tiên, nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: Hà Tiên – Phú Quốc 

Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, xe đưa ra bến tàu, làm thủ tục lên tàu cao tốc đi Phú 
Quốc. Đến Phú Quốc xe đón đoàn đưa về khách sạn nhận phòng, ăn trưa. 
Buổi chiều: Đoàn khởi hành tham quan Dinh cậu – Đây là một địa danh rất nổi tiếng của 
vùng Đảo Ngọc – nơi thờ Cậu Tài, Cậu Quý. Tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc. 
Hùng Long Tự - ngôi chùa cổ với những cảnh quan tuyệt đẹp “ đồi tím hoa sim, cây kơ nia 
300 tuổi ”….. Suối Tranh, Làng Chài Cổ Hàm Ninh để tham quan đời sống sinh hoạt của 
người dân làng chài, mua  các mặt hàng hải sản tươi sống nổi tiếng tại đây “cua, ghẹ, ốc 
nhảy, ốc vú nàng, tôm tích, hải mã hay cá ngựa”. Xe đưa Đoàn về khách sạn ăn tối, nghỉ 
đêm. 
 

Ngày 03: Phú Quốc – Safari – GrandWorld – Tinh Hoa Việt Nam 

Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, Đoàn tự do nghỉ ngơi, tắm biển. Ăn trưa. 
Buổi chiều: Đoàn tham quan Vinpearl Safari Phú Quốc là vườn thú bán hoang dã 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 được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn 
quốc tế với điều kiện tốt nhất; trong đó, có không ít loài thú quý hiếm như hạc, linh dương 
sừng kiếm Ả Rập,… Ăn tối. 
20h00: Đoàn xem chương trình diễn “Tinh hoa Việt Nam” 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 được khám phá và tận hưởng những điểm đến nổi tiếng thế giới như: sông Venice (Ý), 
phố đèn lồng Shanghai (Trung Quốc), mái vòm ánh sáng Clarke Quay (Singapore), và 
thưởng thức màn biểu diễn nhạc nước đặc sắc trên dòng sông Venice. 
22h30: Xe đưa Đoàn về khách sạn nghỉ đêm. 
 

Ngày 04: Phú Quốc – Hà Tiên – Châu Đốc - Tp.Hồ Chí Minh 

Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, xe đưa đoàn ra bến tàu làm thủ tục lên tàu cao tốc về 
Hà Tiên, xe đón đoàn khởi hành đi Châu Đốc dùng cơm trưa. 
Buổi chiều: Đoàn viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Khởi hành về Tp Hồ Chí Minh kết thúc 
chuyến đi. 

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

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 4.600.000VNĐ/khách 

Giá tour bao gồm: 

- Xe tham quan đời mới, máy lạnh trên đất liền và ngoài Đảo. 

- Ăn uống theo chương trình: 04 buổi sáng và 07 buổi chính. 
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- Lưu trú: Khách sạn 3 sao tại Hà Tiên và 4 sao ở Phú Quốc. 

- Phí tham quan theo chương trình. 

- Vé tham quan 03 khu: Safari; Grand World; Tinh Hoa Việt Nam. 

- Vé tàu cao tốc khứ hồi: Hà Tiên – Phú Quốc – Hà Tiên. 

- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 

- Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 

- Nước uống trên xe: 0,5l/ngày. Nón du lịch. 

Giá tour không bao gồm:  

 - Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi,… ngoài chương trình. 

 - Phụ thu phòng đơn: 1.300.000đ/khách (với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 

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. 
  Ghi chú: Khi tham gia chương trình tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ. Giấy tờ 
tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em. 

 
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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