
LỊCH TRÌNH 
 9H : Lên Cano tại cảng Quốc Tế An Thới,bắt đầu hành trình tham quan 4 

đảo, trãi nghiệm cảm giác lướt sóng chạy qua 12 hòn đảo nhỏ tại vùng 

biển An Thới hoang sơ.Tham quan công viên san hô và trải nghiệm dịch 

vụ đi bộ dưới biển ( nếu muốn),giá vé khách tự túc. 

 
 

Mây Rút Ngoài: Thiên đường tắm biển với bãi biển sạch và trong nhất quần 

đảo An Thới (40 phút ) 

 

Hòn Mây Rút Trong: Được mệnh danh là đảo Robinson - bãi biển và bãi cát cực 

dài lại còn rất hoang sơ!!! (40 phút ) 

 

Hòn Móng Tay: Maldives Việt - Cực Phẩm Check in!!!:no_bell:quý khách sẽ 

đựơc thưởng thức những món hải sản được chế biến thành 8 món cực ngon 

tại nơi đây (chi phí tự túc ..Hỗ trợ đăt ăn trưa 200k/khách cho 8 món (Lẩu cá 

bớp,cá kho tộ,mực xào chua ngọt,tôm sú nướng(hấp),sò nướng mỡ hành,trứng 

chiên,trái cây,cơm trắng,trà đá.) (40 phút) 

 

Hòn Gầm Ghì ( Hòn Dăm Ngang ) : Vương Quốc San Hô siêu siêu đẹp (99% quý 

khách sẽ cực thích tắm và lặn biển ở đây vì san hô quá đẹp!! (40 phút) 

 14:30 - 15:00 Cano đưa quý khách về lại bến ...  

 14h:30-15:00 Cano hỗ trợ đưa chúng ta vào hòn thơm để tắm công viên 

nước và đi cáp treo về lại an thới nếu quý khách đã có vé(vé tự túc) hay 

đặt vé thì liên hệ công ty trước giờ khởi hành. 



 

       Chương trình tour cano 4 đảo bao gồm :  
 Flycam miễn phí –chụp ảnh 

 Phí tham quan lên đảo (trừ đảo cáp treo hòn thơm)      

 Phí bảo tồn biển 

 Dụng cụ bơi ngắm san hô (áo pháo,kiếng ngắm san hô) 

 Hướng dẫn viên  

 Nước Suối – Trái cây theo mùa 

 Phí bến bãi 

Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng chi phí tự túc : 
1. Vào khu vực công viên san hô – đăng ký chương trình ĐI BỘ DƯỚI BIỂN 

2. Đặt ăn trưa 8 món có hải sản tại đảo 

3. Đăng ký vé CÁP TREO vượt biển dài nhất thế giới và vui chơi công viên 

nước. 

 


