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Chương trình du lịch 

DU NGOẠN CANO 3 ĐẢO PHÚ QUỐC 

NGẮM SAN HÔ - RAINBOW SHOW – QUAY FLYCAM, CHỤP HÌNH MIỄN PHÍ 

Thời gian: 01 ngày / Phương tiện: Ô tô, cano / Khởi hành: hàng ngày 

Tour Cano 3 đảo hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những giây phút thoải mái nhất cùng trải nghiệm lý thú tại đảo 

ngọc Phú Quốc. Đến đây du khách sẽ được khám phá 3 hòn đảo đẹp nhất phía Nam đảo luôn được các phượt thủ săn 

đón và khám phá tại Phú Quốc: Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghì, Hòn Rỏi. Đặc biệt quý khách được thưởng thức The 

Rainbow Show đặc sắc - điểm nhấn của tour và giao lưu với các vũ công nước ngoài. 

Lịch trình chi tiết: 

08h15: Hướng dẫn viên đón quý khách và khởi hành:  

08h45: Đến cảng, lên cano tham quan 4 đảo tại quần đảo An Thới:  

• Hòn Móng Tay (hoặc Hòn Mây Rút): nghỉ ngơi & tắm biển.  

• Hòn Gầm Ghì (hoặc Hòn Bườm): lặn ngắm san hô với kính lặn và ống thở.  

• Đến Hòn Rỏi với nhà hàng The Rainbow Club: 

o Thưởng thức bữa trưa với các món ăn đặc sản biển.  

o Thưởng thức Rainbow Show - show diễn đặc sắc với các vũ công châu Phi vui nhộn và chuyên nghiệp. 

o Quý khách có thể câu cá giải trí, lặn ngắm san hô tại đây. 

o Dịch vụ cộng thêm: Lặn bình khí sâu dưới đáy biển ngắm san hô (600.000 đồng/khách). 

• Trong tour quý khách sẽ được quay video flycam và chụp hình miễn phí tại 01 trong các đảo. 

15h00: Xe đưa quý khách quay trở về khách sạn. 

16h00: Về đến khách sạn, kết thúc chương trình tour. 

GIÁ TOUR : 800.000Đ/PAX 

 (áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn) 

Giá tour bao gồm: 

• Xe ôtô đưa đón miễn phí trong khu vực trung tâm Dương Đông. 

• Cano cao tốc phục vụ theo chương trình. 

• Trang thiết bị lặn biển: kính lặn, ống thở, áo phao bảo hộ,...  

• Bữa trưa với các món ăn hải sản tại The Rainbow Club (xem thực đơn bên dưới). 

• Hướng dẫn viên địa phương chuyên nghiệp phục vụ suốt hành trình. 

• Phục vụ 01 chai nước suối 500ml/khách/ngày. 

• Bảo hiểm du lịch: mức bồi thường tối đa 30.000.000 đồng/vụ. 

Không bao gồm: 

• Chi phí phát sinh đón tiễn ngoài khu vực Dương Đông.  

• Đồ uống trong các bữa ăn và các chi phí cá nhân khác không đề cập trong tour. 

• Hóa đơn thuế VAT. 
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Chính sách trẻ em: 

• Trẻ em cao dưới 1m miễn phí (gia đình tự lo mọi chi phí phát sinh). 

• Trẻ em cao từ 1m đến dưới 1,4m tính 70% giá tour (có bữa ăn, ghế riêng trên xe, cano). 

• Trẻ em cao từ 1,4m trở lên, tính giá tour như người lớn. 

Phụ thu đón tiễn ngoài Dương Đông:  

• Khu vực Ông Lang: 100.000 đồng/khách. 

• Khu vực Cửa Cạn, Vũng Bầu: 200.000 đồng/khách. 

• Khu vực Bãi Dài, Gành Dầu: 400.000 đồng/khách. 

• Khu vực Cây Sao, Hàm Ninh: 100.000 đồng/khách. 

Chính sách hủy tour:  

• Hủy tour trước 24h so với giờ khởi hành: Miễn phí. 

• Hủy tour trong vòng 24h so với giờ khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour.  

• Các tour khởi hành dịp Lễ, Tết quý khách không được hoàn hủy hoặc thay đổi. 

Các lưu ý khác: 

• Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

• Quý khách phải gửi đầy đủ và chính xác thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh để được mua bảo hiểm. 

• Quý khách có nhu cầu dùng bữa ăn chay vui lòng thông báo lúc đặt tour để được hỗ trợ. 

• Các dịch vụ trong tour nếu quý khách không sử dụng sẽ không được hoàn lại với bất cứ lý do nào, 

• Quý khách nên mang theo thuốc say tàu xe, kem chống nắng để đảm bảo sức khỏe. 

 

THỰC ĐƠN BỮA TRƯA TIÊU CHUẨN 

(THEO TOUR) 

THỰC ĐƠN HẢI SẢN VIP 

PHỤ THU NÂNG CẤP 100.000 VNĐ/KHÁCH 

1 Lẩu cá bớp 1 Ghẹ hấp 

2 Tôm hấp 2 Lẩu cá bớp 

3 Sò nướng mỡ hành 3 Tôm hấp 

4 Cá nướng + rau sống 4 Sò nướng mỡ hành 

5 Mực xào chua ngọt 5 Cá nướng + rau sống 

6 Cá kho tộ 6 Mực xào chua ngọt 

7 Trứng chiên 7 Rau muống xào tỏi 

http://www.dulichkhamphamoi.vn/


 

Du lịch Khám Phá Mới – Trải nghiệm mới – Hotline: 0913.805.227  www.dulichkhamphamoi.vn      Page 3 

8 Cơm trắng 8 Cơm trắng 

9 Trái cây theo mùa 9 Trái cây theo mùa 
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