
TOUR RẠCH VẸM - GÀNH DẦU

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

8h30: Xe đón quý khách tại điểm hẹn. Bắt đầu hành 
trình Tour Rạch Vẹm - Gành Dầu

10h00: Đến Rạch Vẹm, tìm hiểu làng chài Rạch Vẹm, 
một trong những làng chài lâu đời tại Phú Quốc, 
check-in với những cây cầu gỗ dài ra biển.

10h30: Di chuyển bằng thuyền ra Mũi Hàm Rồng - 
nơi được mệnh danh là vương quốc sao biển, với 
bãi biển hoang sơ trong xanh màu ngọc bích, nép 
mình bên rừng cây cổ thụ thanh bình.

Đội ngũ Media của Rooty Trip chụp ảnh bằng máy 
cơ cho khách tại đây
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Thời lượng: 8 tiếng (8h30 - 16h30)
Trải nghiệm: HDV nhiệt tình, khám phá 
Bắc đảo hoang sơ, check-in sao biển, 
Mũi Hàm Rồng, bãi biển Gành Dầu, đền 
Nguyễn Trung Trực. Miễn phí chụp ảnh

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

0886.068.886 / 0983.267.889                   https://rootytrip.com/                           Rooty Trip Phú Quốc

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
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12h00 - 13h30:  Lên thuyền về lại Rạch Vẹm. Ăn trưa 
trên nhà bè. Nghỉ ngơi, ngắm nhin sự bình yên và vẻ 
đẹp mộc mạc của Bắc đảo Phú Quốc. 

13h30 - 14h30: Di chuyển tham quan đền Nguyễn 
Trung Trực, công trình tôn vinh người anh dùng dân 
tộc Nguyễn Trung Trực, một trong những điểm tham 
quan tâm linh nổi tiếng tại Phú Quốc. 

14h45 - 16h15:  Tham quan và tắm biển tại bãi biển 
Gành Dầu, phóng tầm nhìn ra Hải giới Campuchia – 
một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. 

Trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển, chiêm ngưỡng hệ san 
hô đa dạng tại Bắc Đảo (chi phí tự túc)

16h15 - 17h30:  Xe đưa quý khách về lại khách sạn. 
Kết thúc chuyến đi thú vị. 

Tour bao gồm: 

DỊCH VỤ

Xe đưa đón, thuyền di chuyển
HDV suốt hành trình
Ăn trưa trên bè
Nước suối 
Vé tham quan các điểm trong chương trình
Bảo hiểm du lịch
Miễn phí chụp hình máy cơ

Gỏi cá trích
Tôm chiên xù
Cá chiên cà hoặc muối
Canh chua cá
Rau xào
Cơm trắng
Trái cây, trà đá

Menu ăn trưa

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 riêng thiết kế theo yêu cầu. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

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 
nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khách


