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CẦN THƠ - PHÚ QUỐC 
(4 ngày 3 đêm) 

 

 
 
 
Ngày 01:  Sài Gòn – Mỹ Tho – Cần Thơ (ĂN BA BỮA) 

06h00 Quý khách tập trung tại điểm hẹn. Khởi hành đi Cần Thơ, dùng điểm 

tâm sáng trên đường. Tiếp tục đến Mỹ Tho, tham quan: 

• Chùa Vĩnh Tràng 

• Xuống thuyền du lịch dã ngoại trên sông Tiền, ngắm phong cảnh làng quê 

thôn dã, tham quan sinh hoạt và cuộc sống trên sông nước của người dân Nam 

Bộ 

• Tham quan làng nghề sản xuất kẹo dừa, đồ mỹ nghệ… 

• Đi xuồng chèo đến tham quan vườn cây ăn trái, xem đờn ca tài tử, thưởng 

thức trái cây bốn mùa,… 
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Ăn trưa với những món ăn đặc sản Nam Bộ.  

Buổi chiều, vượt cầu Cần Thơ có tổng chiều dài hơn 15 km được đánh giá là 

cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á. Đến Cần Thơ nhận phòng và nghỉ 

ngơi.  

Dùng bữa tối, quý khách tự do khám phá nét phồn hoa của đất Tây Đô về đêm. 

Ngày 02:  Cần Thơ – Rạch Giá – Phú Quốc (Máy bay) (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng, Quý khách tham quan:  

• Xuống thuyền du lịch trên sông Mê Kông, ven các kênh rạch, ngắm phong 

cảnh làng quê thôn dã Miền Nam và tìm hiểu cuộc sống trên sông nước của 

người dân Nam Bộ. 

• Tham quan cảnh mua bán trên chợ nổi Cái Răng 

Khởi hành đi Rạch Giá. Dùng cơm trưa trên đường đi, khởi hành đi Rạch Giá. 

Quý khách đi Phú Quốc bằng tàu cao tốc chuyến 13h00, đến Phú Quốc lúc 

15h30. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Đoàn dùng cơm tối, tự do khám 

phá Phú Quốc về đêm. 

Ngày 03:  Phú Quốc – Nam Đảo (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Quý khách tham quan các điểm: 

• Viếng Dinh Cậu – thắng cảnh đẹp Phú Quốc, nơi tín ngưỡng của người dân 

địa phương.  

• Cơ sở sản xuất rượu sim Phú Quốc.  

• Dạo chợ Dương Đông mua đặc sản.  

• Viếng Sùng Hưng Tự - ngôi chùa đầu tiên của đảo Phú Quốc.  

Ăn trưa. Buổi chiều tiếp tục tham quan: 
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• Cơ sở nuôi cấy ngọc trai.  

• Di tích nhà tù Phú Quốc 

• Cảng An Thới .  

• Tắm biển tại bãi Sao – bãi cát trắng dài và đẹp nhất Phú Quốc 

Ăn tối và tự do dạo chơi, tìm hiểu đời sống của cư dân vùng đảo. 

Ngày 04:  Phú Quốc – Sài Gòn (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Trả phòng .Quý khách tham quan: 

• Vườn tiêu Phú Quốc – tìm hiểu cách trồng cây tiêu Phú Quốc.  

• Viếng chùa Hùng Long (Am Sư Muôn).  

• Làng chài cổ Hàm Ninh – thưởng thức các món hải sản tươi sống (mực, ghẹ, 

ốc nhảy,… chi phí tự túc). 

• Tắm suối, leo núi tại Suối Tranh (theo mùa).  

• Tham quan Nhà thùng (cơ sở sản xuất nước mắm Phú Quốc). 

Ăn trưa. Đưa quý khách ra bến tàu về lại Rạch Giá, khởi hành về Sài Gòn. Ăn 

tối trên đường về,. Xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu. Kết thúc chuyến đi. 

 
 

GIÁ: 5.295.000 ĐỒNG/ KHÁCH 
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Dịch vụ bao gồm Dịch vụ không bao gồm 

Vé tàu cao tốc Rạch Giá – Phú Quốc – 
Rạch Giá (giá vé có thể thay đổi tùy 
theo thời điểm và theo qui định của 
hãng hàng không) 
- Xe đưa đón và phục vụ theo chương 
trình (16, 24, 33, 45 chỗ tùy vào số 
lượng khách đăng ký) 
- Khách sạn : Theo sự lựa chọn của 
Quý khách ( tiêu chuẩn 2 
người/phòng, lẻ khách ngủ ghép 
phòng 3 [phòng 2 + giường phụ]). Quý 
khách có thể nâng cấp lên loại phòng 
cao hơn, sẽ phụ thu thêm tiền phòng 
theo từng loại phòng và khách sạn. 
- Phú Quốc : Kim Hoa ** , … 
- Cần Thơ : Hậu Giang***,… 
- Các bữa ăn theo chương trình: 04 
bữa điểm tâm và 08 bữa chính. 
- Phí tham quan, tàu thuyền tham quan 
theo chương trình 
- Hướng dẫn viên địa phương tiếng 
Việt 
- Bảo hiểm du lịch: mức tối đa 
60.000.000đồng /01 trường hợp 
- Khăn lạnh + nước tinh khiết 01 chai 
0.5 lít/ khách/ ngày. 

- Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, 
giặt ủi, thức uống ngoài chương 
trình,…  
- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân 
viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế. 

 

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 


