
 

 

 



 

 

Thời gian:     03 ngày 02 đêm 
                                               Phương tiện: Đi máy bay 
                                               Thời gian dự kiến :  

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 
 Tắm biển bãi Đầm Trầu 

 Viếng nghĩa trang đêm 

 Viếng mộ Hoàng Tử Cải 

 Tham quan di tích lịch sử 

Sáng: Đoàn hướng dẫn làm thủ tục đi Côn Đảo tại ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất. Đón đoàn tại sân bay 
Côn Đảo. 

Đoàn sẽ đi qua các địa danh các địa danh: làng cỏ Ống, miếu cậu Hoàng Tử Cải (con trai thứ phi Hoàng Phi 
Yến), mũi Lò Vôi,…. về khách sạn nghỉ ngơi ăn trưa. Sau đó Quý khách nhận phòng. 

Chiều:  

 15h00: Đoàn viếng mộ Hoàng Tử Cải – con trai của Chúa Nguyễn Ánh và Hoàng Phi Yến. Khám 
phá bãi suối nóng, tắm biển Đầm Trầu (cách trung tâm thị trấn Côn Đảo 15km về hướng Đông 
Bắc), một bãi tắm tuyệt đẹp với cát vàng mịn màng, làn nước trong xanh màu ngọc bích, trên đường 
đi Quý khách sẽ tận hưởng vẻ đẹp đầy kỳ thú và bí ẩn của cảnh rừng – biển mà thiên nhiên ban tặng 
cho Côn Đảo. Theo tạp chí thế giới Côn Đảo là một trong 10 hòn đảo kỳ bí nhất thế giới. 

 18h00: Đoàn dùng cơm tối. 
 20h00: Đoàn có mặt tại sảnh, HDV đón đoàn đi viếng nghĩa trang đêm. 

 

Sáng: 

 07h00: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. 
 08h00 – 11h00: Đoàn tham quan các di tích lịch sử cách mạng: nhà chúa Đảo, trại giam Phú Hải – 

Trại giam đầu tiên được xây dựng tại Côn Đảo, nơi có truyền thuyết về hầm xay lúa; trại giam 
chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ -  hệ thống biệt giam đặc biệt tại Côn Đảo; Miếu Bà Phi Yến – 
nơi thờ phượng bà Lê Thị Răm, thứ phi của Chúa Nguyễn Ánh, để nghe lại bài ca dao mà những 
người mẹ hay hát ru con: “ầu ơi, gió đưa gió đẩy về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay”… mới hiểu 
được giá trị và ý nghĩa của nó. Đoàn đi viếng nghĩa trang Hàm Dương – là nơi yên nghỉ của hàng 
vạn chiến sĩ cách mạng yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày khổ sai, đặc biệt nơi đây có 
mộ cô Võ Thị Sáu rất linh thiêng. 

 11h30: Đoàn dùng cơm trưa, nghỉ ngơi tự do. 
Chiều:  

 14h00 – 17h00: Đoàn tham quan chùa Vân Sơn Tự, cơ sở trai Côn Đảo, mũi Cá Mập, bia tưởng 
niệm các anh hùng vượt biển, đỉnh tình yêu và trung tâm cảng Bến Đầm. 

 18h00: Đoàn dùng cơm tối. Sau đó sinh hoạt tự do và nghỉ ngơi. 
 

NGÀY 01: TP. HCM – CÔN ĐẢO                                                                                   ( Ăn trưa, chiều) 

NGÀY 02: KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO – VÙNG THIÊNG TỔ QUỐC                                 ( Ăn 3 bữa) 



 

 

 

Sáng:  

 07h00: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, sau đó đi tham quan Bảo tàng và chợ Côn Đảo. 
 11h00: Đoàn trả phòng ra sân bay, tạm biệt Côn Đảo. 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy tình hình thực tế nhưng vẫn 

đảm bảo đầy đủ  các điểm tham quan 

 

 Phương tiện vận chuyển:  

- Vé máy bay TP.HCM – CÔN ĐẢO – TP.HCM (bao gồm vé khứ hồi + hành lý xách tay, ký gửi) 
- Xe 16-30 chỗ đời mới chuyên phục vụ khách đi du lịch, máy lạnh suốt tuyến, tài xế nhiều năm kinh 

nghiệm. 

 Khách sạn: Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao hoặc tương đương, tiêu chuẩn 02 người/phòng (lẻ ghép ngủ 3). 

 Phục vụ ăn + uống:  

- Ăn uống theo tiêu chuẩn của chương trình. 

 Tham quan:  

- Vé vào cửa tham quan theo chương trình. 

 Hướng Dẩn Viên & tài xế xe : phục vụ cho đoàn suốt chuyến đi, tác phong chuyên nghiệp, đối xử chu 

đáo, tận tình.  

 Bảo hiểm du lịch. 

 Tặng phẩm du lịch:  

- Khăn lạnh, Nước suối, nón. 

 

 

- Chi phí phát sinh ngoài chương trình 

- Chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi, phụ thu phòng đơn,… 

- Tips HDV và tài xế 

- Thuế VAT 10%. 

 

- Trẻ em dưới 02 tuổi: giá tour 800.000 VNĐ có thuế phí máy bay và bảo hiểm, cha mẹ tự lo ăn uống cho 

bé, nhưng 02 vợ chồng chỉ được kèm 01 em bé dưới 02 tuổi, nếu bé thứ 02 tính giá trẻ em theo khung từ 

02 đến 05 tuổi. 

NGÀY 03: CÔN ĐẢO – TP.HCM                                                                                   ( Ăn sáng) 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

GIÁ TOUR TRẺ EM 



 

 

- Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi: giá tour theo khung giá bên trên. Tiêu chuẩn có vé máy bay, ghế 

ngồi trên xe, bảo hiểm; riêng suất ăn và ngủ chung giường với cha mẹ (02 vợ chồng chỉ được kèm 01 trẻ, 

nếu trẻ đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua theo khung trẻ em từ 05 đến dưới 11 tuổi). 

- Trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour người lớn với tiêu chuẩn có vé máy bay, ghế ngồi trên 

xe, bảo hiểm, suất ăn, vé tham quan, ngủ chung giường với cha mẹ). 

- Từ 11 tuổi trở lên: Giá vé 100% người lớn. 

 
 

- Đặt cọc 50% số tiền tour, thanh toán số còn lại trước 7-14 ngày khởi hành (tùy theo ngày thường hoặc lễ) 

- Hủy tour sau khi đăng ký phạt 50% tiền cọc 

- Hủy tour trước 15 ngày phí phạt = 70% tổng giá tour chương trình (tính theo ngày làm việc) 

- Hủy tour trước 10 ngày phí phạt = 80% tổng giá tour chương trình (tính theo ngày làm việc) 

- Hủy tour trước 05 ngày phí phạt = 90% tổng giá tour chương trình (tính theo ngày làm việc) 

- Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình (tính theo ngày làm việc) 

- Lễ, Tết không hoàn không hủy 

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 

Email:           ……………………………………………………………………. 

Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

 

 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi  

ĐIỀU KIỆN HOÀN/ HỦY 


