Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc dài bao nhiêu km?
Hòn Thơm là một hòn đảo nhỏ cách đảo Phú Quốc khoảng 3km, nằm ở phía
Nam của Phú Quốc. Đây là hòn đảo được du khách trong và ngoài nước yêu
thích vì vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, với những rặng dừa xanh rì, những bờ biển
cát trắng, nước trong xanh.
Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc là một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc
đã ghi dấu ấn trong lòng du khách trong nước và quốc tế với những con số ấn
tượng. Cáp treo Hòn Thơm sẽ đưa bạn đến với một hành trình du ngoạn kỳ thú
trên cao, để thu vào tầm mắt 360 độ vẻ đẹp Nam Phú Quốc.

Cáp treo Hòn Thơm dài bao nhiêu KM?
Cáp treo hòn thơm Phú Quốc đã đạt kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu
“Cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới với độ dài 7899.9m”. Cáp treo hòn
Thơm Phú Quốc cũng được xây dựng với công nghệ cực kỳ hiện đại và tiên tiến
từ những nơi sản xuất hàng đầu thế giới. Tuy nhiên nhiều khách du lịch Phú

Quốc nhận định rằng, điều hấp dẫn nhất với du khách ở cáp treo Hòn Thơm là
trải nghiệm thú vị có một không hai khi được phóng tầm mắt từ độ cao lý tưởng
trên cáp treo chiêm ngưỡng kiệt tác thiên nhiên hùng vĩ ban tặng cho phía Nam
Phú Quốc.
Lịch vận hành cáp treo Hòn Thơm
● Hành trình: Ga An Thới – Ga Hòn Thơm và Ga Hòn Thơm – Ga An Thới
● Giờ hoạt động: 07h45 – 18h00
● Tần suất: cứ chạy 45 phút sẽ nghỉ 60 phút
● Thời gian di chuyển trên cáp: 15 phút
● Thời gian hoạt động của cáp: từ thứ 2 đến chủ nhật
Riêng vào mùa cao điểm hay dịp lễ tết, Cáp treo Hòn Thơm vận hành liên tục
buổi sáng từ 8h30-12h00 và buổi chiều từ 13h30-19h00, do đó du khách cần
chủ động để kịp giờ về đất liền. Và Cuồng du lịch cũng lưu ý các bạn khi mua
vé cáp treo Hòn Thơm hãy nhờ các bạn tư vấn kiểm tra cho thời gian cáp chạy
để không bị lỡ chuyến nha.

Giá vé cáp treo Hòn Thơm 2022
Chúng tôi xin cập nhật tới Quý khách giá vé cáp treo Hòn Thơm tại Phú Quốc,
áp dụng cho tất cả du khách từ ngày 01.01.2022. Giá vé đã bao gồm cả xe bus
đưa đón miễn phí. Ngoài ra, bạn còn được tham gia chèo thuyền Kayak, chơi
nhà phao trên biển Hòn Thơm miễn phí nữa. Chi tiết cụ thể như sau:
LOẠI VÉ CÁP TREO

GIÁ BÁN NIÊM
YẾT

GIÁ ƯU ĐÃI

Người
Lớn

Người
Lớn

Trẻ em

Trẻ em

VÉ ĐI HÒN THƠM: 1 CHIỀU
(Cáp treo 1 chiều + Công viên nước
Aquatopia + Công viên chủ đề
Exotica)

442.000
420.000 290.000
VNĐ
295.000 VNĐ
VNĐ
VNĐ

VÉ ĐI HÒN THƠM: 2 CHIỀU
(Cáp treo 2 chiều +Công viên nước
Aquatopia + Công viên chủ đề
Exotica)

550.000 400.000 500.000 375.000
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ

VÉ COMBO ALL IN ONE: 1
CHIỀU
(Cáp treo 1 chiều + Công viên nước
Aquatopia + Công viên chủ đề
Exotica + Buffet)

639.000 393.000 610.000 395.000
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ

VÉ COMBO ALL IN ONE: 2
CHIỀU
(Cáp treo 2 chiều +Công viên nước
Aquatopia + Công viên chủ đề
Exotica + Buffet)

750.000 500.000 700.000 485.000
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ

Lưu ý:
* Giá ưu đãi có thể thay đổi mà không báo trước
* Khách hàng cao dưới 1m: Miễn phí
* Khách hàng cao từ 1m - 1m4: Vé trẻ em
* Khách hàng cao từ 1m4 trở lên: Vé người lớn
Quy định đặt vé trước:
- Booking VÉ COMBO ALL INONE 1-2 chiều đặt trước lúc 16h00 của ngày
hôm trước, tức là trước 1 ngày, trước khi sử dụng dịch vụ
- Tối thiểu 5 vé
- Phải thanh toán đủ 100% tiền booking đặt trước
- Hạn sử dụng vé chỉ sử dụng trong ngày nên vé sẽ không được hoàn, đổi trả
hoặc huỷ booking
Liên hệ ngay để có giá vé ưu đãi. Hotline 24/7: 0911.909.866

GIÁ VÉ CÁP TREO ĐÊM THIÊN ĐƯỜNG HÒN THƠM
’See tình’’ trong ánh hoàng hôn cùng Đêm Thiên Đường
Lỡ gì thì lỡ, chứ nhất định không được bỏ lỡ Combo Đêm Thiên Đường khi ghé
thăm Đảo Hòn Thơm các bạn ơi!
Cảm nhận đến tận cùng nét thơ mộng và quyến rũ trong ánh hoàng hôn của đảo
Hòn Thơm, say đắm với những vũ điệu thổ dân nóng bỏng cùng bữa tiệc đêm
đầy hấp dẫn! Nếu như bạn đang có ý định đến Phú Quốc cùng nửa kia của mình,
có lẽ Đêm Thiên Đường tại Sun World Hon Thom Nature Park sẽ là lựa chọn
hoàn hảo nhất!
- Tận hưởng combo Đêm Thiên Đường đầy ấn tượng với ưu đãi chỉ 700.000
đồng/người lớn và 350.000 đồng/trẻ em.
- Khám phá hải trình Aquatopia với 21 trò chơi đẳng cấp;
- Chinh phục Làng Exotica cùng Mộc Xà Thịnh Nộ & Đài quan sát Mắt Đại
Bàng độc đáo.
- Chìm đắm trong những màn trình diễn nghệ thuật nóng bỏng đến từ các vũ
công Châu Mỹ La Tinh hấp dẫn.

Đặc biệt, tặng ngay 01 lít bia Đức thượng hạng hoặc 01 ly nước trái cây nhiệt
đới thơm mát
Khám phá ngay Đêm Thiên Đường khi ghé thăm Phú Quốc các bạn nhé!
*Áp dụng vào các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
Lưu ý: Giá vé đã bao gồm Vé Cáp treo khứ hồi, Vé vào cửa Công viên nước
Aquatopia, Game "Mộc Xà Thịnh Nộ" & Bữa tối tại Nhà hàng Coconut Garden.
LOẠI VÉ

GIÁ NIÊM YẾT

GIÁ ƯU ĐÃI

Người
lớn

Trẻ em

Người
lớn

Trẻ em

650.000
VNĐ

325.000
VNĐ

585.000
VNĐ

305.000
VNĐ

VÉ HÒN THƠM 2 CHIỀU SAU 700.000
15h00'
VNĐ
(Cáp treo 2 chiều + Buffet đêm
thiên đường)

350.000
VNĐ

625.000
VNĐ

330.000
VNĐ

VÉ BUFFET ĐÊM THIÊN
ĐƯỜNG

225.000
VNĐ

435.000
VNĐ

220.000
VNĐ

VÉ HÒN THƠM 1 CHIỀU
(Cáp treo 1 chiều + Buffet đêm
thiên đường)

450.000
VNĐ

Lưu ý:
- Khách hàng cao dưới 1m: Miễn phí
- Khách hàng cao từ 1m - 1m4: Vé trẻ em
- Khách hàng cao từ 1m4 trở lên: Vé người lớn
Liên hệ ngay để có giá vé ưu đãi. Hotline: 0911.909.866

Lý do vì sao bạn nên chọn đặt vé cáp treo hòn thơm Phú Quốc tại
https://vpq.vn/
● Chúng tôi mang đến cho bạn mức giá cáp treo hòn thơm Phú Quốc giá rẻ
hơn giá niêm yết tại quầy vé Sun World Hòn Thơm.
● Dịch vụ giao vé cáp treo hòn thơm tận nơi tại khách sạn.
● Hỗ trợ và tư vấn 24/7 khi bạn đến Phú Quốc: lịch trình bus/buýt miễn phí,
máy bay, taxi, thuê xe, tour đi 4 đảo.

● Đặt cáp treo Phú Quốc tặng Voucher khuyến mãi (tùy chương trình).

Các dự án du lịch bất động sản nổi tiếng tại Phú Quốc
● The Sailing Bay Hòn Thơm
● Sun Group Hòn Thơm
● Shophouse Santorini Hòn Thơm
● Shophouse Paradise Walk Hòn Thơm
Cách di chuyển đến cáp treo Hòn Thơm
Nhà ga cáp treo Hòn Thơm nằm ở phía Nam đảo Phú Quốc, cách trung tâm thị
trấn Dương Đông chừng 30km. Để di chuyển đến đây có 4 cách, bạn hãy tham
khảo và chọn cách đi phù hợp với nhóm của mình nha.
Cách 1 – Đi xe máy từ trung tâm đến cáp treo Hòn Thơm
Dành cho những nhóm bạn trẻ thích đi phượt, những cặp đôi đi du lịch Phú
Quốc nhau. Giá thuê xe máy ở Phú Quốc khoảng 150.000đ/ 1 xe số, 200.000đ/
1 xe ga, bạn tự đổ xăng nha và thuê trong 1 ngày. Cung đường đi từ trung tâm
như sau: Bạn chạy thẳng theo con đường chính Trần Hưng Đạo, đến ngã ba giao
với Xa Lộ Phú Quốc và ĐT 975 là chỗ Amazing Coffee thì bạn chạy thẳng theo
con đường ĐT 975, chừng 13km thì đến ngã ba giao tiếp với đường Trần Hưng
Đạo, bạn rẽ phải vào đường Trần Hưng Đạo đi tầm 500m đến ngã tư thì rẽ trái,

đi theo con đường này chừng 2,5km là đến vòng xuyến, bạn rẽ phải theo vòng
xuyến đi qua Mũi Ông Bốn chỉ 1,1km nữa là đến ga cáp treo An Thới rồi nha.
Cách 2 – Đi taxi đến cáp treo Hòn Thơm
Với những gia đình từ 3 người trở lên thì nên đi theo cách này. Cách di chuyển
đến cáp treo Hòn Thơm bằng taxi thì quá dễ dàng rồi, chẳng phải hướng dẫn
đường đi gì cả. Thời gian di chuyển bằng taxi khoảng 40 phút, với mức chi phí
khoảng 350.000đ/ 1 chiều.
Cách 3: Thuê xe du lịch đến cáp treo Hòn Thơm
Với những đoàn khách đi đông từ 6 người trở lên thì lựa chọn thuê xe du lịch lại
tiết kiệm chi phí hơn. Một cuốc xe đi Hòn Thơm 1 ngày từ trung tâm: xe 7 chỗ
khoảng 900.000đ, xe 16 chỗ khoảng 1.200.000đ, xe 29 chỗ thì khoảng
1.800.000đ. Tùy từng thời điểm mùa cao điểm, thấp điểm mà giá thuê xe du lịch
Phú Quốc sẽ thay đổi. Bạn có thể đặt xe qua SĐT: 0963 55 12 71.
Cách 4: Tour đi cáp treo Hòn Thơm
Hiện tại ở Phú Quốc có 2 chương trình tour đưa bạn vào Hòn Thơm đó là tour
ca nô đi 5 đảo Phú Quốc và tour tham quan Nam đảo có đi cáp treo Hòn Thơm.
● Nếu bạn thích trải nghiệm câu cá lặn ngắm san hô, tham quan các đảo đẹp
nhất Phú Quốc thì chọn tour 5 đảo, giá đi ghép là 1.050.000đ/ 1 người lớn
đã bao gồm vé cáp treo Hòn Thơm vui chơi công viên nước.
● Nếu bạn chỉ muốn tham quan và dành nhiều thời gian chơi trên Hòn
Thơm hơn thì chọn tour tham quan nam đảo có đi Cáp treo. Tour này nếu
có ăn buffet bên Hòn Thơm thì có giá 810.000đ/ 1 người lớn, nếu không
ăn thì khoảng 650.000đ/ 1 người lớn.

Lưu ý khi đi cáp treo Hòn Thơm
● Vì Hòn Thơm có công viên nước và cả bãi biển nên hãy mang theo một
đến hai bộ đồ bơi kèm khăn tắm. Đừng quên mang theo kem chống nắng,
kính râm, mũ rộng vành
● Nên chọn vé combo cáp treo Hòn Thơm có cả buffet, vì nói thật hải sản
bên Hòn Thơm khá là mắc.
● Thời gian cáp treo Hòn Thơm chạy khá thất thường, mùa thấp điểm thì cứ
chạy 1 tiếng nghỉ 1 tiếng còn mùa cao điểm thì chạy liên tục, chỉ nghỉ
buổi trưa. Vậy nên trước khi đi nhớ kiểm tra lại lịch vận hành cáp treo
Hòn Thơm mới nhất để canh giờ đi cho chuẩn.
● Còn nữa, nếu đã quyết định đi cáp treo Hòn Thơm thì nên đi từ sáng,
hoặc cùng lắm là đầu giờ chiều để vui chơi cho được nhiều. Đừng
15h-16h00 mới lên xe đi thì chỉ kịp đi cáp treo xong là về luôn thôi đấy.
● Vào mùa mưa Phú Quốc, những hôm gió to thì tuyệt đối không đi cáp
treo Hòn Thơm dù cáp có chạy chậm cũng không đi nha. Bạn cứ hình
dung cáp đi qua biển, nên gió to cáp treo sẽ lắc qua lắc lại khá là sợ và dù
biết là an toàn bên Sunworld mới cho cáp chạy nhưng cứ khuyên các bạn
là không nên.

