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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch khám phá 4 đảo Phú Quốc bằng Ca Nô
Thời gian: 1 Ngày

Mã Tour: TN-2249 - Khởi hành: Hằng Ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour 4 đảo Phú Quốc hằng ngày: là tour phú quốc giá rẻ được thiết kế riêng cho du khách tham quan
những hòn đảo thuộc quần đảo An Thới ( phía nam Phú Quốc). Được ví như  là những viên ngọc thô chưa
được giũa, những hòn đảo như Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Gì, Hòn Mây Rút, Hòn Thơm là những địa điểm cho
những ai thực sự muốn trải nghiệm và khám phá Phú Quốc bằng ca nô cao tốc. Quý khách có thể tự
thuê xe du lịch 29 chỗ ở Phú Quốc hoặc thuê Ca Nô khám phá Phú Quốc vui lòng liên hệ văn phòng đăng kí
tour du lịch giá rẻ tại Phú Quốc để khám phá tour này nhé./.

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

08h30: Xe du lịch tại Phú Quốc đón khách tại điểm hẹn (TT Dương Đông, khu vực Novotel…). Bắt đầu tour
1 ngày tham quan Phú Quốc.

Đến cảng An Thới lên Cano tham quan 4 đảo Phú Quốc – ngắm toàn cảnh quần đảo An Thới, mua vé cáp
Treo Hòn Thơm,...

Đảo 1: gần Hòn Thơm: trải nghiệm tour câu cá biển Phú Quốc – tàu trang bị đầy đủ ống câu mồi câu – cảm
giác thú vị khi tự mình câu được cá như: Cá Mú, Hồng, Chàm…

Đảo 2: Check in Hòn Móng Tay: lên đảo tắm biển, đi dạo, sefile với khung cảnh hoang sơ…

Đảo 3: Gầm Ghì (Dăm Ngang): Bơi ngắm san hô với các dụng cụ như áo phao, ống thở, kiếng bơi, xem các
loài cá tung tăng bơi lội…
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https://www.dulichnangmoi.com/ve-cap-treo-hon-thom-phu-quoc.html
https://www.dulichnangmoi.com/ve-cap-treo-hon-thom-phu-quoc.html
https://www.dulichnangmoi.com/ve-tau-phu-quoc-cau-ca-ngan-san-ho.html
https://www.dulichnangmoi.com/
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Đảo 4: Hòn Mây Rút: nghỉ ngơi, thư giãn, tham gia các trò chơi trên biển… 

17h00: Tàu đưa quý khách về cảng – khởi hành về khách sạn.

Chia tay quý khách và hẹn ngày gặp lại.

Note: thứ tự của các đảo tham quan có thể thay đổi, nhưng vẫn đáp ứng chương trình đầy đủ cho quý
khách.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Đón khách Giá người lớn Phương Tiện

Điểm hẹn 690,000đ Ô tô + Tàu

Tại cảng 590,000đ Ô tô + Tàu

Quý Khách có yêu cầu đón khách tại khách sạn chúng tôi sẽ phụ thu tiền xe

 

BẢNG GIÁ THUÊ CA NÔ RIÊNG
 

Từ 1-5 Pax Từ 6-10 pax Từ 10-20 pax

2,200,000đ/cano Thêm 130,000đ/khách thêm 110,000đ/khách

Quý Khách có yêu cầu đón khách tại khách sạn chúng tôi sẽ phụ thu tiền xe

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM

- Thuê Xe du lịch tại Phú Quốc theo chương trình

- Cano tham quan 4 đảo đi theo chương trình.

- Nước suối: 02 chai/khách/ngày-  khăn lạnh 02 cái/khách.

- Dụng cụ kèm theo: áo phao, ống câu, mồi câu, kính lặn.

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/cho-thue-xe-du-lich-tai-phu-quoc.html
https://www.dulichnangmoi.com/cho-thue-tau-cano-4-dao-phu-quoc-gia-re.html
https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 3

- Ăn trưa với thực đơn: 

+ Tôm nướng, trứng chiên

+ Rau muống xào tỏi,

+ Mực xào,

+ Cá kho,

+ Canh chua,

+ Cơm trắng,

+ Trái cây.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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