
Tour du lịch Phú Quốc – 
tham quan bờ phía Nam đảo 
được tổ chức bởi Công ty 
TNHH Dịch Vụ Du Lịch 
Thương Mại D&M (Red 
River Tour) hứa hẹn sẽ 
mang đến cho du khách 
những giây phút thoải mái 
nhất, trải nghiệm lý thú về 
Đảo Ngọc Phú Quốc.

Du khách sẽ được trải 
nghiệm, biết thêm thông tin 
về tự nhiên, tham quan và 
thưởng thức rượu Sim tại  
Phú Quốc, cùng khám phá 
cơ sở nuôi cấy ngọc trai và 
nghỉ ngơi – tắm biển tại Bãi 
Sao Phú Quốc. 

Được biết thêm thông tin về 
tự nhiên, con người của đảo, 
Cách thức trồng tiêu và các 
vườn tiêu lớn. Thưởng thức 
các món ngon trên đảo 

Điểm nổi bật của tour:
THAM QUAN BỜ PHÍA NAM ĐẢO

Một số hình ảnh về tours: 
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Thời gian Chương trình tours
9:00

 15:30

HDV sẽ đón quý khách tại khách sạn,tham quan:
- Khu chế xuất rượu Sim rừng Phú Quốc.
- Cơ sở nuôi cấy Ngọc Trai
- Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc
- Nhà thùng sản xuất nước mắm
- Dừng chân tại Bãi Sao
- Chùa Hộ Quốc
- Làng chài Hàm Ninh
- Suối Tranh ( nhiều nước mùa mưa T5 – T11)
- Vườn tiêu 

Xe của chúng tôi sẽ đưa quý khách về khách sạn, kết thúc 
tour.



Tours được khởi hành hàng 
ngày, di chuyển bằng xe du 
lịch máy lạnh đời mới, có 
HDV phục vụ suốt tuyến.

Thông tin cần biết: 
 Gíá Tour : 418.000 VND
 Lịch khởi hành dự kiến: Hàng Ngày
 Thời gian dự kiến: 9:00 – 15:30
 Dịch vụ bao gồm trong tour:

- Xe du lịch đời mới.
- Hướng dẫn viên du lịch ( ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga,

Tiếng Trung).
- Nước suối 1 chai 500ml/khách/tour.
- Dịch vụ ăn trưa 5 món (món ăn thay đổi tùy theo thời điểm).

 Cơm trắng
 Cá chiên hoặc gà xào sả ớt
 Đậu hữu sốt cà
 Canh rau củ, rau xào tỏi
 Mì xào
 Trứng chiên, Chả cá chiên
 Trái cây tráng miệng
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- Bảo Hiểm du lịch (Mức bồi thường tối đa 30.000.000 VNĐ/vụ).
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