
Tour du lịch Phú Quốc - 
Câu cá và lặn ngắm san hô 
1 ngày 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 không chỉ được 
nghỉ ngơi thư giãn ở những 
bãi biển đẹp mang nét 
hoang sơ, được vẫy vùng 
trong làn nước biển trong 
xanh mà còn thoả mãn thú 
phiêu lưu mạo hiểm khi lặn 
xuống làn nước xanh mát 
hay ngắm nhìn những rạn 
san hô rực rỡ sắc màu.

 Ngoài ra, quý khách được 
tận hưởng cảm giác “sướng 
tay” khi thử đóng vai làm 
một người ngư dân và trên 
tay là chiến lợi phẩm – một 
con Mực còn sống được câu 
bởi chính quý du khách.

Đặc điểm nổi bật

COMBO NGÀY VÀ ĐÊM – CÂU CÁ, LẶN NGẮM
SAN HÔ KẾT HỢP CÂU MỰC ĐÊM

 

Một số hình ảnh về tours:

Chương trình tham quan – Trang 1

Thời gian Chương trình tours
12:00

21:00

HDV đón quý khách tại khách sạn và khởi hành tham 
quan:
- Cơ sở nuôi cấy ngọc trai Phú Quốc
- Đến bến cảng An Thới lên tàu và du ngoạn, ngắm nhìn

quần đảo với 12 đảo nhỏ.
- Dừng lặn ngắm san hô – tắm biển – nghỉ ngơi tại đảo 

phía Nam với các dụng cụ thiết bị chuyên dụng.
- Tham quan bè cá và câu cá trên biển (cá câu được sẽ 

chế biến và tự thưởng thức).
- Đến khu vực câu mực, quý khách nhận dụng cụ câu 

mực. Hdv sẽ hướng dẫn cho quý khách cách câu mực 
để bắt được những con mực to nhất. Quý khách sẽ 
được thưởng bữa tối trên tàu miễn phí (4 món ăn) bao 
gồm: mì xào hải sản hoặc mực, mực hấp hoặc nướng, 
cháo mực và trái cây tráng miệng.

Xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi.



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:
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Thông tin cần biết:
 Lịch khởi hành dự kiến : Hàng Ngày
 Giá tour : 600.000 VND
 Thời gian dự kiến : 12:00 – 21:00
 Dịch vụ bao gồm trong tour:

- Xe du lịch đời mới ( 45 chỗ, 29 chỗ, 16 chỗ, 7 chỗ, 4 chỗ).
- Tàu du lịch.
- Hướng dẫn viên du lịch ( ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga, 

Tiếng Trung).
- Nước suối 1 chai 500ml/khách/ngày.
- 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

- Bảo Hiểm du lịch (Mức bồi thường tối đa 30.000.000 VNĐ/vụ).
- Ăn tối bao gồm:

- Cháo mực
- Mực hấp hành gừng
- Chả cá chiên
- Mì xào
- Trái cây tráng miệng
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