
 

 

TOUR DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUÝ 

Phú Quý được thiên nhiên ưu đãi không những về tài nguyên mà cả những danh lam 

thắng cảnh. Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đặt chân đến đây là khung cảnh rất hoang sơ 

và gần như chưa có sự đụng chạm của các dịch vụ du lịch chuyên nghiệp. 

Khởi hành: thứ 6 hàng tuần: 

NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT:  

02h00: Xe và Hướng dẫn viên H&H Travel đón Qúy khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Phan 

Thiết. Đoàn nghỉ đêm trên xe. 

Sáng: 05h00: Qúy khách đến Phan Thiết ngắm bình minh vào  buổi sán , vệ sinh cá nhân, ăn 

sáng tại nhà hàng, khởi hành ra bến tàu cảng Phan Thiết lên tàu Cao Tốc đi Đảo Phú Quý. 

07h00:  Tàu  xuất phát rời bến Cảng Phan Thiết, quý khách nghỉ ngơi trên tàu (Ghế ngồi  

Mềm Lạnh ) 

09h45: Tàu cao tốc Cập Cảng Đảo Phú Quý. Quý khách lên xe đến Khách sạn nhận phòng 

nghỉ ngơi. 

11h30: Xe đón quý khách ăn trưa tại nhà Hàng Long Vỹ trên biển. Sau bữa trưa quý khách 

thư giản với không gian trên đảo. Quý khách Cầu Lễ  Dinh Thầy. Tham quan chụp hình 
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tại  Mũi Rồng “Bảo Thiên Long”. Được thiên nhiên ban tặng cho Đảo Phú Quý một bức 

tranh kỳ ảo , tạo cảm hứng cho quý khách cứ ngỡ như đang ở chốn Bồng Lai Tiên 

Cảnh.  Quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

14h00: Tiếp tục hành trình khám Phá Đảo Phú Quý. Quý khách đến với Bãi 

tắm Vịnh  hoang sơ của Đảo. Cát Trắng mịn màng được bao phủ bởi những Rặng Phi 

Lao. Quý khách tắm biển tự do. 

18h00: Quý khách ăn tối tại nhà hàng trên đảo. Tự do khám phá Đảo Phú Quý về đêm. Ngủ 

đêm tại khách sạn . 

NGÀY 02: DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUÝ – VĂN HÓA VÀ THIÊN NHIÊN:(ĂN 3 BỮA) 

Sáng: 7h00: Quý khách ăn sáng. Khởi hành khám phá huyện Đảo Phú Quý. Quý khách dâng 

hương và tham quan Chùa Thạnh Lâm với Tòa Bão Tháp Thờ Xá Lợi Phật. 

Được Thái Lan Ban Tặng, rời Chùa Thạnh Lâm Quý khách đến với Núi Cấm –Biểu Tượng 

của huyện đảo Phú Quý – hàng năm vào dịp Tết nhân dân lên đỉnh núi để cầu Nguyện cho sự 

an lành trên đảo cũng như mỗi gia đình được hạnh phúc ấm no. Tại đây có ngọn Hải 

Đăng chỉ tiêu cho hải Phận quốc tế. Rời núi Cấm quý khách tham quan Chùa Liên Sơn 

Tự tọa lạc trên “Núi Cao Cát” 

Quý khách đến với núi Cao Cát chiêm ngưỡng huyện đảo từ trên cao. Ngắm nhìn những 

chuyến tàu Hàng nối đuôi nhau trên Hải phận Quốc Tế. Ngắm nhìn núi đá với những hình thù 

kỳ dị được Sóng Biển bào mòn hàng nghìn năm. Quý khách ăn trưa tại nhà hàng. Nghỉ trưa tại 

khách sạn . 

Chiều: 14:00: Quý khách tắm biển và thưởng thức những món hải sản nướng tươi sống do 

chính bàn tay của quý khách chế biến trên bãi tắm hoang sơ nhất. (chi phí tự túc) 

16h00: Quý khách về lại khách sạn ăn tối tại nhà hàng. Quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 03: ĐẢO PHÚ QUÝ - PHAN THIẾT - SÀI GÒN: ( ĂN 2 BỮA ) 

Sáng: 06h00: Quý kháchtrả phòng, ăn sáng. Khởi hành ra bến cảng khởi hành về Phan Thiết. 

09h45: Tàu cập Cảng Phan Thiết quý khách lên xe  khởi hành về Sài Gòn. Trên đường quý 

khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Ghé chợ Phan Thiết mua đặc sản về làm quà cho người 

thân và gia đình. Quý khách lên xe khởi hành về Sài Gòn. 

17h00: Xe đưa đoàn về lại điểm đón ban đầu, HDV H&H Travel  nói lời chia tay. Kết thúc 

chương trình. Chia tay quý khách và hẹn ngày gặp lai!  

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 2.988.000 VNĐ/PAX 
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Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trên có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh thực tế và điều 

kiện thời tiết, nhưng số lượng các điểm tham quan không thay đổi. 
Giá Tour Bao Gồm: 

1. Chi phí vận chuyển: Xe du lịch đời mới 16 - 45 chỗ đưa đón tham quan suốt tuyến. 

2. Home Stay:  2 - 4 khách/ 1 phòng (hoặc tương đương). 

3. Vé Tàu Cao Tốc: Phan Thiết –Phú Quý –Phan Thiết. 

4. 03  bữa sáng có cà phê hoặc nước ngọt. 
5. 05  bữa chính. 

6. Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo phục vụ suốt tuyến. 

7. Phí tham quan theo chương trình + vé tàu khứ hồi. 

8. Nón du lịch H&H Travel . 

9. Nước suối: (2 chai / 1 ngày/ 1 người) 

10. Khăn lạnh: (1 cái / 1 ngày / 1 người) 

11. Bảo hiểm du lịch theo quy định. 

Giá Tour Không Bao Gồm: 
1. Chi phí cá nhân, điện thoại, thức uống ngoài chương trình. 

2. Thuế VAT 10%. 

Giá Tour Dành Cho Trẻ Em: 

1. Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 01 vé. 

2. Trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi mua 1/2 vé. 

3. Trẻ em dưới 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người 

lớn chỉ 

4. được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 

vé. 

(Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình). 

Lưu ý: Khi đi quý khách mang theo giấy tờ tùy thân. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


