
Tour du lịch Phú Quốc – 
Tour CÁP TREO – CANO 5 
ĐẢO được 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 cáp treo vượt biển, dài 
nhất thế giới và Đảo Ngọc 
Phú Quốc.

Đến đây du khách sẽ được 
khám phá 4 đảo đẹp nhất 
phía Nam đảo được các 
phượt thủ săn đón và muốn 
khám phá tại Phú Quốc, trải 
nghiệm ngắm san hô với đủ 
loại màu sắc.

Đặc điểm nổi bật

TOUR: CÁP TREO – CANO 5 ĐẢO

Chương trình tours:
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Thời gian Chương trình tours

9:00

16:30

HDV đón quý khách tại khách sạn và khởi hành tham
quan:

- Đến ga cáp treo. Lên cáp treo thưởng thức khung
cảnh thơ mộng trên cáp treo Hòn Thơm.

-  Cano đón khách và tham quan 4 đảo
       + Hòn Móng Tay: nghỉ ngơi & tắm biển

+ Hòn Dăm Ngang (hoặc Hòn Bườm):  lặn ngắm
san hô
+ Hòn Mây Rút: nghỉ ngơi & tắm biển
+ Ăn trưa tại nhà hang nổi trên biển
+Hòn Dăm Trong (hoặc Hòn Rỏi): lặn ngắm san hô

Xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi



Du lịch Phú Quốc làm say 
đắm lòng du khách bởi cảnh 
quan thiên nhiên hoang sơ 
lãng mạn. Những bãi cát 
trắng mịn màng, nước biển 
trong vắt, những rặng san hô 
đẹp mê hồn , núi non hùng vĩ 
và những dòng suối yên bình. 
Trải nghiệm chương trình 
tour cùng Red River Tours là 
dịp để bạn tận hưởng cảm 
giác thư giãn bên bãi biển yên 
tĩnh và khám phá thiên nhiên 
nguyên thủy.

Maldives được mệnh danh là 
thiên đường tình yêu của 
hàng triệu tín đồ du lịch trên 
thế giới. Được ví như 
Maldives, Hòn Móng Tay Phú 
Quốc toát lên vẻ đẹp nên thơ, 
lãng mạn, đánh gục biết bao 
nhiêu là du khách khi đến với 
nơi này. 

Các bạn được khám phá lặn 
biển ngắm san hô, selfie mọi 
góc nhìn, thưởng thức hải sản 
tươi ngon.

Điểm nổi bật của tour:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TOURS
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TRẢI NGHIỆM CÁP TREO DÀI VƯỢT BIỂN
 NHẤT THẾ GIỚI

KHÁCH THA HỒ SEFILE



Đến Hòn Dăm Ngang tại Phú 
Quốc. Điều đầu tiên đặt vào 
mắt bạn là một làn nước biển 
trong xanh. Cát trắng tinh khôi 
và những rạn san hô dày đặc. 
Nhiều đến mức chỉ cần úp mặt 
xuống nước thì bạn đã nhìn 
thấy rất rõ
BẠN SẼ NHÂÂN ĐƯỢC GÌ 
SAU TOUR TRẢI 
NGHIÊÂM MỚI ?? 

• Kết nối bạn bè, người thân, 
gia đình sau những ngày làm 
viê êc mê êt mỏi
• Trải nghiê êm cảm giác mới 
mẻ hơn với mô êt điểm đến đã 
quá quen thuô êc
• Còn gì bằng khi có những 
album hình ĐÔêC – LẠ trên để 
khoe với bạn bè
• Biết đâu sau chuyến đi bạn sẽ 
có thêm những người bạn mới
• Tiết kiê êm được thời gian và 
kinh phí di chuyển
• Dịch vụ chu đáo, chăm sóc 
khách hàng tâ ên tình
 ❗  ❗ TẤT CẢ CHỈ CÓ Ở 

HÀNH TRÌNH: KHÁM PHÁ  
TOUR CANO – 4 ĐẢO XA & 
ĐẸP NHẤT PHÚ QUỐC

Điểm nổi bật của tour:
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LẶN NGẮM SAN HÔ TẠI HÒN DĂM
NGANG

THƯỞNG THỨC MÓN ĂN ĐỊA PHƯƠNG
TRÊN NHÀ HÀNG NỔI CỦA RED RIVER

TOURS



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

Điểm nổi bật của tour:

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 Giá Tours : 1.610.000 VND
 Lịch khởi hành dự kiến : Hằng Ngày
 Thời gian dự kiến : 9:00 – 16:30
 Dịch vụ bao gồm trong tour:

- Xe du lịch đời mới (45 chỗ, 29 chỗ, 16 chỗ, 7 chỗ,
4 chỗ).

- CANO
- Vé cáp treo.
- Hướng dẫn viên du lịch ( ngôn ngữ: Tiếng Việt, 

Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Trung).
- Nước suối 1 chai 500ml/khách/ngày.
- Trang thiết bị bơi giải trí (áo phao, kính lặn ).
- Trang thiết bị lặn giải trí (kính lặn, ống thở, chân 

vịt)
- Dịch vụ ăn trưa 9 món (món ăn thay đổi tùy theo 

thời điểm).
- Bảo Hiểm du lịch (Mức bồi thường tối đa 

30.000.000 VNĐ/vụ).

 THỰC ĐƠN ĂN TRƯA:

(Cơm  trắng,  Tôm  hấp,  mực  xào,  Cá  chiên,
Canh rau củ, Rau xào tỏi, Chả cá chiên, Gà xào sả ớt, Trứng chiên, Trái cây
tráng miệng).
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CANO : TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC MẠNH


