
𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐂𝐀𝐍𝐎 𝟑 ĐẢO LẶN NGẮM SAN HÔ 

𝐋�̣�𝐜𝐡 𝐓𝐫�̀�𝐧𝐡 :  

⏰ 𝟎𝟖𝐡𝟎𝟎 - 𝟏𝟓𝐡𝟑𝟎  

 

📍 Hdv đón bạn tại khách sạn/ resort/ điểm hẹn 

Tham quan trại nuôi cấy ngọc trai (30 phút) 

📍 Di chuyển về cảng An Thới, lên Cano cùng khám phá quần đảo phía nam Phú Quốc  

 

📍 Trải nghiệm cano siêu tốc , hiện đại bậc nhất , tham quan 3 hòn đảo đẹp nhất và tham gia vào các hoạt 

động đầy lý thú cùng longtours Phú Quốc : 

 

𝑯𝒐 ̀𝒏 𝑴�́�𝒏𝒈 𝑻𝒂𝒚: Check in - tắm biển  

 

𝑯𝒐 ̀𝒏 𝑮�̂��̀� 𝑮𝒉�̀�: Lặn ngắm san hô tự nhiên , kính lặn và ống thở đã được  chuẩn bị sẵn sàng , ngoài ra 

Longtours  sẽ lưu lại khoảnh khắc của bạn tại đây cùng với ván SUP bằng FLYCAM cực kỳ xinh đẹp 

,hoàn toàn miễn phí  

 

𝑯𝒐 ̀𝒏 𝑴�̂�𝒚 𝑹�́�𝒕: Nghỉ ngơi - tắm biển . Media chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ bạn check in mọi lúc mọi nơi , 

quay video FLYCAM thật xịn xò  

Công viên san hô: đi bộ dưới đáy biển - chi phí tự túc. 

 

𝐁�̛̃�𝐚 𝐭𝐫�̛�𝐚 𝐡�̉�𝐢 𝐬�̉�𝐧 𝟖 𝐦�́�𝐧 :  

 

🍲: 𝐿𝑎 ̂�̉� 𝐶𝑎 ́ 𝐵�̛́�𝑝  

⏰: 𝐶𝑎 ́ 𝐵�̛́�𝑝 𝐾ℎ𝑜 𝑇�̣̂�  

⏰: 𝑆𝑜 ̀ 𝑇�̣̂� 𝑛�̛��̛́�𝑛𝑔 𝑚�̛̃� ℎ�̀�𝑛ℎ  

⏰: 𝑇𝑜 ̂𝑚 𝑛�̛��̛́�𝑛𝑔 ℎ𝑜�̣̆�𝑐 𝑙𝑢�̣̂�𝑐  

⏰: 𝑀�̛̣�𝑐 𝑥𝑎 ̀𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑛𝑔�̣�𝑡  

🍳: 𝑇𝑟�̛́�𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖�̂�𝑛  

🍚: 𝐶𝑜 ̛𝑚 𝑇𝑟�̆��́�𝑔  

🍉: 𝑇𝑟𝑎 ́𝑖 𝐶�̂�𝑦 - 𝑡𝑟�̀� đ�́�  



 

𝟏𝟓𝐇𝟑𝟎: 

 

Cano di chuyển đưa quý khách về cảng An Thới , HDV & Tài xế sẽ đưa bạn trở về khách sạn hoặc các 

địa điểm khác theo yêu cầu của khách hàng như ngắm hoàng hôn tại sunset sanato , chợ đêm Phú Quốc 

.... 

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

 

TOUR BAO GỒM :  

 

✅ Đưa đón tại khách sạn hoàn toàn miễn phí  

✅Bữa Trưa hải sản 8 món  

✅ Quay video , chụp hình bằng FLycam , máy cơ và chỉnh sửa 

✅ Ván SUP check in , dụng cụ lặn ngắm san hô  

✅ Nước uống  

 

TOUR KHÔNG BAO GỒM : Các dịch vụ khác ngoài chương trình tour  

 

LONGTOURS Công Ty Lữ Hành  phù hợp cho chuyến khám phá Phú Quốc tuyệt vời của Quý khách !  


