
TOUR CANO ĐẢO ROOTY TRIP

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

7h30: Xe đón quý khách tại điểm hẹn. Bắt đầu hành 
trình Tour cano 3 đảo đẹp nhất Phú Quốc

8h00: Tham quan trung tâm Long Beach Center – 
trung tâm giải trí và trưng bày ngọc trai lớn nhất 
Phú Quốc

9h15: Đến cảng An Thới (hoặc bãi Xếp tùy vào mùa 
gió thổi) bắt đầu hành trình tour khám phá các hòn 
đảo xinh đẹp của quần đảo An Thới ở phía Nam Phú 
Quốc. 

Hướng dẫn viên (HDV) sẽ sắp xếp chỗ ngồi, hướng 
dẫn mặc áo phao vào đảm bảo an toàn cho bạn.

Xe đón Tham quan trung 
tâm ngọc trai

Đến cảng An Thới, 
lên cano

Check-in các đảo nhỏ, 
chụp ảnh quay �ycam

Ăn trưa hải sản 
trên đảo

Lặn ngắm san hô

8h00 9h00 9h30 11h30

14h3016h00

Về lại điểm hẹn

7h30

Thời lượng: 8 tiếng (8h - 16h)
Trải nghiệm: Hdv nhiệt tình, khám phá 
đảo hoang, ăn trưa hải sản, bơi ngắm 
san hô tự nhiên, �ycam chụp ảnh, tham 
quan Công viên san hô, trưng bày ngọc 

Điểm đón: Tận nơi theo yêu cầu

Hoàn hủy: Có đặt cọc, hủy miễn phí trước 1 ngày

Đối tượng: Trẻ em, người lớn tuổi, gia đình, cặp đôi
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Trụ sở Phú Quốc: Ngã 3 suối Mây, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
Chi nhánh Cần Thơ:  42-48 Phạm Ngọc Thạch, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ



9h30 - 11h30:  Cano di chuyển đến đảo nhỏ trong 
chương trình (có thể là hòn Móng tay, hoặc Hòn Mây 
Rút Trong hoặc Mây Rút Ngoài tùy điệu kiện thời 
tiết). 

Với các hoạt động tắm biển, chụp ảnh máy cơ, quay 
�ycam, hoặc chụp ảnh SUP miễn phí (tùy đảo sẽ có 
các hoạt động phù hợp)

11h30 - 13h30: Thưởng thức bữa trưa hải sản tại nhà 
hàng trên đảo và nghỉ ngơi. 

13h30 - 14h30:  Sau khi nghỉ trưa, cano qua đảo tiếp 
theo, với các trải nghiệm chụp ảnh máy cơ, quay 
�ycam hoặc chụp SUP (tùy đảo sẽ có các hoạt động 
phù hợp) 

14h30 - 15h30:  Di chuyển qua hòn Gầm Ghì, hoặc 
(hòn Rỏi, hòn Dừa), tham quan công viên san hô với 
dịch vụ đi bộ dưới đáy biển (chi phí tự túc) hoặc trải 
nghiệm lặn ngắm san hô tự nhiên (miễn phí). Quý 
khách được trang bị thiết bị lặn ngắm và hướng dẫn 
trước khi khám phá đại dương.

Tour bao gồm: 

DỊCH VỤ

Xe đưa đón, cano
HDV suốt hành trình
Ăn trưa 8 món trên đảo
Nước suối và trái cây trên cano
Dụng cụ tắm biển lặn ngắm san hô
Bảo hiểm du lịch
Miễn phí chụp hình máy cơ, quay clip �ycam
Tặng bộ ảnh chụp cùng ván SUP

Lẩu cá nấu chua
Sò nướng mỡ hành
Tôm hấp hoặc tôm nướng
Mực xào chua ngọt
Cá kho tộ
Trứng chiên
Cơm trắng
Trái cây tráng miệng

Menu ăn trưa
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Vé trẻ em: Trẻ em dưới 1m miễn phí. Trẻ em từ 1m đến 1m39 tính 
vé trẻ em. Trẻ em trên 1m4 được tính như người lớn

Có tour cano riêng thiết kế theo yêu cầu. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

LƯU Ý

Ăn chay hoặc dị ứng: Hãy báo cho chúng tôi nếu có 
thành viên ăn chay hoặc dị ứng với hải sản trong đoàn

Thời tiết: Lịch trình có thể thay đổi theo điều kiện thời tiết 
để đảm bảo trải nghiệm an toàn và tốt nhất cho quý khách


