
ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC – VINPEARL 

LAND/SAFARI 

KHÁM PHÁ TRỌN VẸN ĐẢO NGỌC 3 NGÀY 3 ĐÊM DÀNH CHO 01 KHÁCH 

QUÀ TẶNG:  

- TOUR CÂU CÁ NGẮM SAN HÔ (350.000đ) 

- TOUR CÂU MỰC ĐÊM (200.000đ) 

Điểm nổi bật: 

Các điểm tham quan mà quý khách được trải nghiệm khi sở hữu voucher: 

 Cơ Sở Sản Xuất Rượu Sim. 

 Dinh Cậu  

  Chợ Đêm Dinh Cậu  

  Khu Nuôi Cấy Ngọc Trai  

  Di Tích Lịch Sử Nhà Lao Cây Dừa  

  Cảng An Thới  

  Bãi Sao 

 Suối Tranh 

 Nhà thùng nước mắm 

 Làng Chài Hàm Ninh 

 Vườn Hồ Tiêu 

 Chùa Hộ Quốc 

 Vinpearland - Safari 

Đặc biệt:  

 Tặng tour câu cá lặn ngắm san hô (trị giá 350.000đ) 

 Tặng vé Câu mực đêm (trị giá 200.000đ) 

=>Tổng giá trị quà tặng lên tới 550.000đ 

Các Điểm hỗ trợ thêm Đón Khách Tại Miền Tây: 

o Khu vực Mỹ tho, Bến Tre, Long An: 22h30 tại TRẠM DỪNG CHÂN MINH TÂM, Ấp 4 xã 

Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang. 

o Khu vực Cái bè, Đồng tháp:  23h00  tại Quán cơm Minh Phát 2 Quốc Lộ 1A, Xã Mỹ Đức 

Đông, Cái Bè, Tiền Giang. 

o Khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ: 23h45  Quán Nem Ông mập QL1 An Hữu Cái Bè Tiền 

Giang. 

o Khu vực Sa Đéc: 01h30 Nem Út Thẳng Khu vực Sa Đéc 862B ấp Long Thành A, xã Long 

Hậu, huyện Lai Vung, Đồng Tháp. 

o Khu vực Long Xuyên: 03h00 Phà Vàm Cống. 

  



LỊCH TRÌNH TOUR: 

NGÀY 01: Tp. HCM - HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC  (Ăn sáng, trưa) 

06h30: Đoàn tham quan Tour Du Lịch Phú Quốc tới Hà Tiên, tập trung vệ sinh và ăn sáng tại 

nhà hàng 4 sao tại Hà Tiên, sau đó di chuyển xuống bến tàu cao tốc đi Phú Quốc 

07h30: Tới bến tàu Hà Tiên, HDV làm thủ tục cho đoàn lên tàu cao tốc để ra với Đảo Ngọc Phú 

Quốc (lưu ý mang theo CMND)  trên đường đi, tàu sẽ đi ngang qua Quần Đảo Hải Tặc, và biên 

giới với Campuchia trên biển. 

09h00: Đến Đảo Ngọc Phú Quốc, Xe đưa đoàn đi ngang qua làng chài Hàm Ninh, một làng chài 

lâu đời nhất trên Đảo Ngọc với cây cầu cảng dài gần 1 km. Xe dừng lại cho đoàn tự do tham 

quan, chụp hình. 

 Tham quan Suối Tranh, con suối tuyệt đẹp tại Phú Quốc, Quý khách có thể tự do tắm suối 

(nếu muốn).  

 HDV đưa quý khách tới cơ sở làm Rượu sim, đồi Sim lớn nhất trên đảo, tham quan vườn sim, 

thưởng thức thử rượu sim, mật sim hoặc có thể mua về làm quà cho người thân. 

11h30: Đến nhà hàng dùng bữa cơm trưa. Ăn trưa xong xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng và 

nghỉ ngơi 

 

Buổi chiều: Tham gia chương trình tour tự chọn đặc sắc, thỏa sức tham quan khám phá 

Phú Quốc.  

- Chương trình City Tour áp dụng cho các khách hàng không đăng ký đi Vinpearland: Tham 

quan Dinh Cậu, Dinh Bà, Chùa Sùng Hưng cổ tự, tắm biển Dinh Cậu. 

- Trường hợp khách đăng ký tham gia chương trình đi THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ 

VINPEARLAND VÀ SAFARI. HDV hướng dẫn quý khách lên xe Bus hiện đại và tuyệt đẹp 

của Vinpearl để di chuyển vào khu vui chơi giải trí Vinperland Phú Quốc tại Bãi Dài. Đoàn tự do 

vui chơi trong khu giải trí. Do đây là khu vui chơi giải trí hiện đại liên hoàn với nhiều trò chơi 

hấp dẫn quý khách nên có thể trải nghiệm hết những trò chơi mới lạ độc đáo từ khu trò chơi trong 

nhà,Thủy cung, trò chơi ngoài trời cho tới công viên nước. Quý khách sẽ được HDV hướng dẫn 

lịch trình những hoạt động diễn ra theo giờ cố định trong ngày. Những điểm không nên bỏ qua 

như biểu diễn Nàng tiên cá tại Thủy Cung, phim 5D, biểu diễn cá heo, lễ hội đường phố, công 

viên nước, nhạc nước… và rất nhiều trò chơi trong nhà, ngoài trời khác. 

 

Ngoài ra là Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari Phú Quốc - Vườn thú mở 

lớn thứ 2 trên Thế Giới. Điểm tham quan mới được xây dựng theo chuẩn Safari quốc tế với mô 

hình bán hoang dã, trong đó, các động vật quý hiếm tại đây được chăm sóc và bảo tồn trong môi 

trường thiên nhiên mở. Vinpearl Safari Phú Quốc gồm nhiều khu tham quan du lịch đáp ứng 

được các yêu cầu khắt khe của mô hình Safari. Hiện Công viên đã quy tụ khoảng 3.000 cá thể 

thuộc 150 chủng loài, với mục đích bảo tồn các động vật hoang dã quý hiếm địa phương, đồng 

thời nhập khẩu từ nhiều vùng địa sinh học đặc trưng trên thế giới như Nam Phi, Châu Âu, Úc, 

Mỹ...  

18h00: Đoàn tự do thưởng thức các món ăn đặc sản ba Miền tại nhà hàng trong Vinpearland. 



19h00: Di chuyển qua sân khấu nhạc nước để xem chương trình biểu diễn nhạc nước mới lạ, hấp 

dẫn, đẹp mắt. Sau đó lên lại xe trở về lại khách sạn. 

NGÀY 02: TRẢI NGHIỆM KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC ĐÍCH THỰC - TOUR CÂU CÁ 

LẶN NGẮM SAN HÔ (ĂN 03 BỮA) 

Buổi sáng: Sau khi ăn sáng tại nhà hàng. Xe và HDV sẽ cùng quý khách: 

 Tham quan cơ sở nuôi cấy ngọc trai, xem trực tiếp mổ trai lấy ngọc, cùng tìm hiểu quy trình 

trai làm ngọc. 

 Tới Chùa Hộ Quốc - mệnh danh là Thiền Viện Trúc Lâm phương Nam. 

 Ghé nhà tù Phú Quốc (hay còn gọi là nhà lao Cây Dừa) 

10h00: Quý khách lên tàu. Tàu du lịch đưa đoàn khám phá tour câu cá lặn ngắm san hô, quý 

khách được trang bị áo phao, kính lặn để có thể tự do bơi lội, lặn ngắm san hô, khám phá vương 

quốc đá ngầm, và các loại cá đủ màu sắc dưới biển.   

12h00: Đoàn dùng bữa trưa với hải sản tươi sống ngay trên tàu. 

Buổi chiều: Tàu sẽ dừng lại tại những bãi rạng san hô để mọi người trải nghiệm câu cá. Cá câu 

lên sẽ được chế biến ngay trên tàu. 

 Sau đó tàu ghé lại cho du khách tham quan và tắm biển tại Bãi Sao - một trong những bãi biển 

đẹp nhất Đảo Ngọc Phú Quốc, quý khách tự do tắm biển hoặc có thể chơi một số chò trơi trên 

biển rất hấp dẫn 

17h30: Quý khách có 2 lựa chọn với trải nghiệm tuyệt vời chỉ có tại Puolo Trip. Không phát sinh 

chi phí  

Option 1: Tham gia tour câu mực đêm (ăn theo chương trình tour câu mực)  

Option 2: Ăn tối tại nhà hàng, tham quan chợ đêm Dinh Cậu  

- Những du khách không tham gia chuyến câu mực đêm có thể tự do tham quan chợ Đêm, 

mua quà lưu niệm hoặc thưởng thức các món hải sản tươi sống  

Nội dung chương trình tour câu mực đêm 

HDV và xe sẽ đưa du khách đến cảng Dương Đông (từ tháng 11), lên tàu chạy đến ngư trường 

câu mực. Khi đến khu vực câu mực, đèn sẽ được bật sáng, quý khách nhận dụng cụ câu mực. 

Hdv sẽ hướng dẫn cho quý khách cách câu mực và sau đấy là màn trổ tài của các bạn để bắt 

được những con mực to nhất. Quý khách sẽ được thưởng cháo mực trên tàu miễn phí. 

•    Tàu du lịch chuyên dụng, đóng mới, hiện đại, sức chứa trên 50 người 

•    Thưởng thức Cháo mực, trái cây tráng miệng, mực nướng hoặc hấp do đoàn câu được . 

•    Dụng cụ câu mực, áo phao. 

•    Hướng dẫn viên, bảo hiểm du lịch. 

•    Phí phục vụ và nước đá trên tàu. 

21:00: Tàu sẽ đưa quý khách trở về cảng Dương Đông, kết thúc tour. Quý khách có thể khám 

phá Chợ Đêm Phú Quốc trước khi về KS nghỉ ngơi. 

  



NGÀY 03: PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN –  SÀI GÒN (Ăn sáng, trưa) 

7h00: Đoàn tập trung ăn sáng, thu dọn hành lý, Sau đó tham quan những điểm còn lại: 

- Chợ hải sản Dương Đông 

- Tham quan vườn tiêu, đặc sản nổi tiếng tại Phú Quốc. 

- Tham quan nhà thùng nước mắm, cùng tìm hiểu quy trình khắt khe trong các khâu làm nước 

mắm để tạo nên thương hiệu nổi tiếng “nước mắm Phú Quốc”. Mua khô hoặc nước mắm về làm 

quà cho người thân. 

09h30: Đoàn lên tàu về Hà Tiên khởi hành chuyến 10h00. 

11h30:  Về tới Hà Tiên, Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Hà Tiên. 

20h00: Về tới Sài Gòn, Xe đưa đoàn trở lại điểm đón ban đầu. HDV Puolo Trip chào và tạm biệt 

quý khách. Hẹn gặp lại quý khách trên những hành trình khám phá thú vị khác của công ty. 

 

 


