CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN HẰNG NGÀY
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo - KP7 - TT. Dương Đông - Phú Quốc - Kiên Giang
ĐT: 077. 3994 162 - 3983 044
Fax: 077. 3983 046
Email: thienhaisonpq@vnn.vn – tour@phuquocthienhaison.com
Website: www.phuquocthienhaison.com

Chƣơng trình số 1:
THAM QUAN NAM ĐẢO – THIÊN ĐƢỜNG TRÊN BIỂN
8h30: Xe và HDV đón khách tại khách sạn, đi tham quan:
☺ Cơ sở sản xuất rƣợu Sim truyền thống.
☺ Cơ sở nuôi cấy Ngọc Trai Quốc An.
☺ Viếng chùa Hộ Quốc - Ngôi chùa lớn nhất miền Tây Nam Bộ.
☺ Tham quan nhà thùng sản xuất nƣớc mắm.
☺ Thăm di tích lịch sử Nhà Tù Phú Quốc.
☺ Tham quan Bãi Sao - Bãi biển cát trắng đẹp nhất đảo.
16h30: Về lại khách sạn, kết thúc tour.

299.000 đ/ khách (Ghép nhóm trên 7 khách)
Bao gồm:
 Xe, HDV, nước uống và khăn lạnh theo chương trình.
 Bảo hiểm DL, phí tham quan, 5% PPV & 10% VAT.
Chƣơng trình số 2:
CÂU CÁ VÀ BƠI NGẮM SAN HÔ
8h30: Xe, HDV đón khách tại khách sạn, đi câu cá và lặn ngắm san hô.
☺ Quý khách xuống tàu, ra khơi cùng người dân địa phương.
☺ Trổ tài câu cá và thưởng thức món cá vừa câu được chiên xù.
☺ Bơi và lặn ngắm san hô tại các cồn đảo nhỏ ở đây.
☺ Tận hưởng không khí trong lành trên biển và dùng cơm trưa trên tàu.
16h30: Về lại khách sạn, kết thúc tour.
Nam đảo (Bãi Sao, An Thới) từ tháng 4  tháng 10

549.000đ/ khách
Bắc đảo (Dinh Cậu) từ tháng 11  tháng 3

399.000đ/ khách
Bao gồm :
 Xe, HDV, nước uống và khăn lạnh theo chương trình.
 Bảo hiểm DL, phí tham quan, 5% PPV & 10% VAT.
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Chƣơng trình số 3:
CÂU MỰC ĐÊM
17h00: Xe và HDV đón khách tại khách sạn, xe đưa đoàn đi câu mực.
☺ Quý khách xuống tàu, ra khơi cùng người dân địa phương.
☺ Sắm vai là những ngư dân và trổ tài câu mực.
☺ Tận hưởng không khí trong lành trên biển về đêm.
☺ Mực câu được sẽ hấp hoặc nướng tại chỗ (miễn phí).
☺ Thưởng thức món cháo mực hấp dẫn.
20h30: Về lại khách sạn, kết thúc tour.
Nam đảo (Bãi Sao, An Thới) từ tháng 4  tháng 10

499.000đ/ khách
Bắc đảo (Dinh Cậu) từ tháng 11  tháng 3

299.000đ/ khách
Bao gồm:
 Xe, HDV, nước uống và khăn lạnh theo chương trình.
 Tàu câu, dụng cụ câu, bảo hiểm DL, 5% PPV & 10% VAT.
Chƣơng trình số 4:
THAM QUAN ĐÔNG ĐẢO
DU NGOẠN TRÊN SÔNG DƢƠNG ĐÔNG
08h30: Xe và HDV đón khách tại khách sạn, đưa đoàn đi Đông Đảo.
☺ Tham quan cơ sở sản xuất nƣớc mắm truyền thống.
☺ Tham quan nông trại trồng tiêu Phú Quốc.
☺ Viếng chùa Hùng Long Tự - Ngôi chùa cổ tọa lạc lưng chừng núi.
☺ Cơ sở sản xuất và chế biến rƣợu Sim.
☺ Tham quan và tắm suối tại khu du lịch Suối Tranh (vào mùa mưa).
☺ Dừng chân tại làng chài cổ Hàm Ninh, chọn mua và thưởng thức các loại hải sản
tươi sống tại đây như: tôm, mực, ghẹ, các loại ốc,…
☺ Xuống thuyền du ngoạn trên sông Dƣơng Đông và dùng cơm trên tàu.
17h00: Về lại khách sạn, kết thúc tour.

229.000đ/ khách (Ghép nhóm trên 7 khách) không du thuyền
579.000 đ/ khách (Ghép nhóm trên 7 khách) có du thuyền
Bao gồm:
 Xe, HDV, nước uống và khăn lạnh theo chương trình.
 Bảo hiểm DL, phí tham quan, 5% PPV & 10% VAT.
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Chƣơng trình số 5:
KHÁM PHÁ BẮC ĐẢO HOANG SƠ
DU NGOẠN TRÊN SÔNG CỬA CẠN
8h30: Xe, HDV đón khách tại khách sạn và đưa đoàn đi Bắc Đảo.
☺ Tham quan trung tâm bảo tồn chó Xoáy Phú Quốc.
☺ Xe chở đoàn đi xuyên rừng quốc gia Phú Quốc.
☺ Viếng đình anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
☺ Ngắm hải giới Việt Nam – Campuchia và thưởng thức các loại hải sản tươi sống
tại đây như: nhum, ghẹ, mực,… (chi phí tự túc).
☺ Tham quan khu vui chơi giải trí VINPEARL LAND Phú Quốc (chi phí tự túc).
☺ Quý khách xuống thuyền du ngoạn trên sông Cửa Cạn và dùng cơm trên tàu.
17h00: Về lại khách sạn, kết thúc tour.

349.000đ/ khách (Ghép nhóm trên 7 khách) không du thuyền
599.000 đ/ khách (Ghép nhóm trên 7 khách) có du thuyền
Bao gồm:
 Xe, HDV, nước uống và khăn lạnh theo chương trình.
 Bảo hiểm DL, 5% PPV & 10% VAT.
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