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LỊCH TRÌNH 

 9H30 : Lên Cano tại Cảng 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 

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

dài lại còn rất hoang sơ!!! 

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 :  

𝐓𝐡ự𝐜 đơ𝐧 𝟖 𝐦�́�𝐧 
Lẩu cá bớp. 

Cá kho tộ. 

Mực sào chua ngọt. 

Tôm sú nướng hoặc hấp. 

 

 

Cơm trắng và trái cây tráng miệng 

Sò tộ (sò méo) nướng mỡ hành. 

Trứng chiên. 

Trà đá miễn phí.

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!! 

 14:30 - 15:00 Cano đưa quý  khách đi cáp treo sẽ vào HÒN THƠM chơi 

công viên nước,đi cáp treo về 17h (chuyến cuối cùng của cáp treo ) 
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 17:30 Xe đưa quý khách đến SUNSET SANATO check in với View cực đẹp 

và là điểm ngắm hoàng hôn trên biển đẹp nhất tại Phú Quốc..... ( vé vào 

cổng tự túc, khách tự di chuyển về khách sạn )  

 Lưu ý : Lịch trình tour có thể thay đổi vì lý do thời tiết 

Sau đó, xe đưa  những khách ko đi sunset sanato trở về khách sạn và kết thúc 

chuyến đi đầy ý nghĩa.  
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THÔNG TIN DỊCH VỤ VỀ LỊCH TRÌNH TOUR 
Chương trình tour cano 5 đảo bao gồm : 

 Flycam miễn phí –chụp ảnh 

 Vé Cáp Treo Hòn Thơm 
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 Chơi Công Viên Nước 

 Phí tham quan lên đảo 

 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 : 220.000 vnđ / Khách ( Khách có 

nhu cầu vui lòng đặt trước để được phục vụ tốt nhất)  

3. Chi Phí dịch vụ Đi bộ dưới biển , Lặn biển : 950.000 vnđ / Khách  

4. Phụ thu Đón khách tại địa điểm khách yêu cầu: 100.000vnđ / Khách  

5. Chưa bao gồm VAT 10% 


