
 
 

 
 

CÔNG TY TNHH HTS INTERNATIONAL – HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
Add1: Villa Lapaloma – 01 Hòn Chồng – NHA TRANG 

Add 2: 274/52 đường 20/10, NHA TRANG 
Hotline: 0918.97.79.68 

   

(Chương trình trọn gói 03 Ngày 02 Đêm – Máy Bay Vietnam Airlines)
 

  

HTS International  Travel hân hạnh mang tới quý du khách tour du lịch tham quan “Đảo Ngọc” Phú 
Quốc – Kiên Giang. Chương trình đưa du khách đi tham quan những điểm đến vô cùng hấp dẫn tại Phú 
Quốc như: Nhà tù Phú Quốc, Cáp treo Hòn Thơm và đặc biệt là lưu trú và tham quan “thành phố không 
ngủ” đầu tiên tại Việt Nam Grand World Phú Quốc.. Với dịch vụ chất lượng, đội ngũ HDV chuyên 
nghiệp, nhiệt tình, Tour Du Lịch tới thành phố trên đảo đầu tiên tại Việt Nam chắc chắn là hành trình 
mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách đến với hòn đảo hấp dẫn này.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
NGÀY 01: NHA TRANG – VINHOLIDAYS HOTEL -  GRAND WORLD PHÚ QUỐC 
 
 

10h00 Xe và HDV sẽ đón đoàn tại điểm hẹn di chuyển ra sân bay Cam Ranh, để khởi hành đi Phú 
Quốc trên chuyến bay VN7851 (12h50 – 14h10) . Đoàn ăn nhẹ tại sân bay Cam Ranh. 

14h15 
 
 
 
 

17h00 

Xe đón HDV và đoàn tại sân bay Phú Quốc. Sau đó đoàn đi tham quan “Nhà Tù Phú Quốc – 
địa ngục trần gian” – còn được biết đến với cái tên “Nhà lao cây dừa”, nơi đây là minh chứng 
hùng hồn cho cuộc đấu tranh đầy gian khổ và tinh thần bất khuất của nhân dân ta trong cuộc 
kháng chiến chống lại Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, và đoàn tiếp tục đi tham quan trung 
tâm nuôi cấy ngọc trai Phú Quốc, và ngắm hoàng hôn tại Dinh Cậu.  
Dùng bữa tối tại nhà hàng. 

18h00 Đoàn check in tại VinHolidays Hotel trong khuôn viên Phú Quốc United Center -  Grand 
World Phú Quốc : nơi được mệnh danh là “Thành Phố Không Ngủ” đầu tiên và hiện đại bậc 
nhất Việt Nam và Đông Nam Á với các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn diễn ra 24/24 giờ 
mỗi ngày. 

19h00 Đoàn tự do nghỉ ngơi và khám phá các hoạt động vui chơi giải trí vô cùng hấp dẫn tại Grand 
World Phú Quốc 

 Nghỉ đêm tại Phú Quốc. 
 

 
 
NGÀY 02: KHÁM PHÁ GRAND WORLD – CÁP TREO HÒN THƠM 
 
 

07h00 Dùng bữa hàng Buffet tại khách sạn. 
08h00 Đoàn tự do tham quan và check in những cảnh quan cực kỳ hấp dẫn bên trong Grand World 

như: như “dòng sông Venice,  “phố Shanghai”, “công viên tình yêu”, “bảo hang 
Teddy”….(một số điểm có vé vào cổng quý khách vui lòng tự túc chi phí) 

11h30 Xe đưa đoàn đi dùng bữa trưa buffet tại nhà hàng Hòn Thơm. 
13h00 Quý khách đến trải nghiệm “Cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới tại Hòn Thơm” với 

tổng chiều dài 7.899.9m, thời gian di chuyển 15 phút, cáp treo sẽ đưa du khách đến với một 
hành trình du ngoạn kỳ thú trên cao, để thu vào tầm mắt 360 độ vẻ đẹp tựa thiên đường của 
biển, đảo, rừng xanh và những bãi tắm trong cụm đảo An Thới, Nam Phú Quốc. (bao gồm vé 
công viên nước). 

18h00 Đoàn hang bữa tối tại nhà hàng. 
19h00 Đoàn về lại khách sạn và tham dự show diễn thực cảnh đa phương tiện trên mặt nước “Sắc 

màu Venice” – với những công nghệ trình diễn hàng đầu thế giới biến dòng sông Venice thành 
một không gian siêu thực, đưa du khách “xuyên không” khám phá cuộc sống hội hè của châu 
Âu thời trung cổ. 

20h45 Đoàn tiếp tục tham quan và nghỉ đêm tại Phú Quốc. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
NGÀY 03: PHÚ QUỐC – NHA TRANG (ĂN 01 BỮA) 
 

06h00 Dùng bữa sáng Buffet tại khách sạn. Quý khách trả phòng. 
08h00 

 
12h00 

Đoàn di chuyển đến sân bay Phú Quốc để làm thủ tục hàng không từ PQC-CXR, chuyến bay 
VN7850 (10h40 – 11h55). Đoàn ăn nhẹ trên máy bay hoặc tại sân bay. 
Đoàn đến sân bay Cam Ranh, xe và HDV sẽ đưa quý khách về Nha Trang. 

 Kết thúc chương trình. Chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 
 

HTS International Travel chân thành cảm ơn quý khách! 
 

 
GIÁ DỊCH VỤ/KHÁCH: 

 

GIÁ TOUR TRỌN 
GÓI/KHÁCH: VUI LÒNG LIÊN HỆ 

  
* Lưu ý:  
- Giá tour không áp dụng dịp lễ, tết  

 
GIÁ TOUR BAO GỒM: 
1. Vận chuyển: Vé máy bay khứ hồi: Cam Ranh – Phú Quốc – Cam Ranh (Vietnam Airlines – 7kg 

xách tay + 20 kg HLKG) 
• Xe đời mới tiễn và đón sân bay Cam Ranh. 
• Xe đời mới phục vụ chương trình tại Phú Quốc. 

2. Lưu trú:  VinHolidays Hotel Grand World Phú Quốc (02 khách/phòng, lẻ 03 khách/phòng)  
3. Ăn uống:    

Ø 02 bữa chính :       150.000 Đồng/khách/suất 
Ø 01 bữa buffet tại Hòn Thơm:  200.000 Đồng/khách/suất 
Ø 02 bữa ăn nhẹ tại sân bay: 80.000 đồng/khách/suất 
Ø 02 bữa sáng tại khách sạn  

4. Tham quan:  Vé tham quan theo chương trình   
5. Quà tặng: Nón, khăn, nước suối (06 chai/khách). 
6. HDV: Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, phục vụ đoàn theo chương trình. 
7. Bảo hiểm du lịch (Bảo Hiểm Quân Đội) 
8. Thuế VAT 10% 
 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 
v Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi. 
v Chi phí tham quan ngoài chương trình. 
v Chi phí ngủ phòng đơn. 
v Các chi phí khác không được đề cập trong chương trình 
 
 



 
 

 
 

GIÁ VÉ TRẺ EM CHƯƠNG TRÌNH CÓ BAY: 
 

v Trẻ em dưới 2 tuổi: miễn phí  
v Trẻ em từ 2 tuồi – dưới 5 tuổi: chỉ tính tiền Vé Máy Bay. 
v Trẻ em từ 5 tuổi – dưới 11 tuổi: 80% giá tour trọn gói (vé MB, chi phí tham quan, suất ăn riêng, 

chỗ ngồi riêng trên xe, bé ngủ chung giường với người lớn). 
v Trẻ em trên 11 tuổi: bằng vé người lớn. 

 
 
 
 
 
HTS International Travel là thương hiệu du lịch uy tín và chuyên nghiệp là thành viên trực thuộc HTS 
International – công ty du lịch, thương mại đa quốc gia có trụ sở tại Úc. 
 
HTS International Travel là sự kết hợp của tập thể có kinh nghiệm lâu năm làm việc trong môi trường năng động 
hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam và đội ngũ trẻ trung, hiện đại, nhiệt huyết bên cạnh sự văn minh, chuẩn mực 
và chuyên nghiệp của các chuyên gia Úc nơi có nền du lịch đẳng cấp và có lịch sử phát triển lâu đời. HTS 
International Travel đề cao sự trải nghiệm hơn là du lịch thuần túy, nơi khách hàng là chủ nhân đích thực của mỗi 
chuyến đi để cảm nhận được tốt nhất những giá trị mà du lịch mang lại, đó là sự thoải mái, thư giãn, kết nối, tránh 
xa những áp lực thường ngày…  
 
Hãy tận hưởng chuyến đi tuyệt vời của chính bạn và phần còn lại hãy để HTS International Travel được chăm lo 
như lời khẳng định từ Slogan của chúng tôi là “Your Amazing Trip”.  

Xem thêm thông tin tại: www.htsinternationaltravel.com 
 

 


