Chƣơng trình du lịch

HÀ NỘI – CẦN THƠ – CÔN ĐẢO
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Máy bay + Ô tô / Khởi hành: 2, 9,16,23/05 & 3,10,17,
24/06 & 2,9,16,23/07

Điểm nổi bật:
✔

Viếng mộ cô Sáu nổi tiếng linh thiêng và huyền bí.

✔

Khám phá Dinh chúa Đảo, xem các hiện vật gốc được trưng bày.

✔

Tự do ngắm biển Côn Đảo và tận hưởng không gian thư thái, gió biển trong lành.

✔

Trải nghiệm nét văn hóa mua bán trên sông đặc thù của người dân Nam Bộ tại chợ nổi
Cái Răng.

✔

Khám phá Miệt Vườn Nam Bộ với cây trái sum sê – lò hủ tiếu.

NGÀY 1: HÀ NỘI /HẢI PHÕNG– CÂN THƠ – SÓC TRĂNG (ĂN TRƢA/TỐI)
06h45: Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón quý khách tập trung tại điểm hẹn
Rạp Xiếc Trung Ương. Hướng dẫn viên ở Nội Bài sẽ làm thủ tục cho đoàn tại sân bay.
Sau 2 tiếng bay, máy bay hạ cánh sân bay Cần Thơ, xe và HDV đưa quý khách thăm quan:


Nhà Cổ Bình Thủy và Đình Bình Thủy: Hai công trình kiến trúc độc đáo đã được công
nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Trưa: Sau khi dùng bữa trưa, xe đưa đoàn đi Sóc Trăng (cách thành phố Cần Thơ 62km). Đến
Sóc Trăng, Quý khách tham quan:





Chùa Đất Sét: Còn gọi là Bửu Sơn Tự là một công trình sáng tạo nghệ thuật điêu luyện
của cả một đời người
Chùa Dơi: Chùa Dơi được xếp hạng là Di tích danh thắng cấp quốc gia đầu tiên ở Sóc
Trăng.
Chùa Chén Kiểu: Đến với chùa Chén Kiểu, ngắm nhìn kiến trúc độc đáo của chùa, tìm
hiểu văn hóa người Khmer

Sau chương trình tham quan, Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Sau bữa tối, đoàn tự do khám phá thành phố Sóc Trăng về
đêm. Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn.
NGÀY 2: SÓC TRĂNG - CÔN ĐẢO

(ĂN SÁNG/TRƢA/TỐI)

06h30: Ăn sáng tại khách sạn. Sau khi ăn sáng, xe đưa đoàn ra cảng Trần Đề khởi hành đi Côn
Đảo lúc 08h00.
06h30: Đến Côn Đảo, xe và HDV địa phương đưa đoàn về trung tâm thị trấn Côn Sơn. Quý
khách sẽ được nghe thuyết minh các điểm như: làng Cỏ Ống, Lò Vôi, Nghĩa trang Hàng
Keo…
11h30: Ăn trưa tại nhà hàng.
14h00: Xe đón đoàn thăm quan:







Địa ngục trần gian Côn Sơn: Một di tích tàn khốc, môi trường đào tạo những chiến sĩ
yêu nước chống lại chủ nghĩa thực dân Pháp và chế độ Sài Gòn cũ.
Dinh chúa Đảo: Trước đây là nơi ở và làm việc của các đời chúa đảo, tìm hiểu lịch sử
hình thành Côn Đảo thông qua các hiện vật, cổ vật, hình ảnh và các tư liệu được lưu lại từ
thời Pháp đến nay.
Trại tù Phú Sơn, Phú Hải: Nơi ghi dấu bước chân lưu đày của hàng trăm nghìn người
tù chiến sĩ cộng sản với các truyền thuyết về Hầm Xay Lúa, phòng tra tấn mang tên
Phòng Tối,
Chuồng cọp kiểu Pháp: Khám phá hệ thống "chuồng cọp" được xây dựng kiên cố ẩn
giữa các mê cung cổng trong, cổng ngoài nhằm làm mất phương hướng tù nhân chính trị
và đánh lạc hướng quan sát.









Chuồng cọp kiểu Mỹ: Với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây dựng vào
năm 1971 nhằm tra tấn và suy nhược hóa tinh thần cách mạng của tù nhân chính trị Cộng
Sản Việt Nam.
Khu biệt lập Chuồng Bò: Vốn từng là nơi chăn nuôi bò, nuôi heo với 9 phòng biệt giam,
24 hộc chứa heo, 2 chuồng nhốt bò và 1 hầm chứa phân bò. Năm 1930, Pháp biến chuồng
bò thành một trại giam các tù nhân nữ. Năm 1963, để mở rộng nhà tù, Mỹ sửa 24 hộc
nuôi heo thành 24 phòng giam. Tù chính trị chống chào cờ, bị còng xiềng cầm cố lâu
ngày, bị bại liệt cơ thể bị đưa về về đây để tiếp tục đày ải.
Nghĩa trang Hàng Dƣơng: Nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu
nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày, kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975. Đây cũng
là nơi chôn cất chị Võ Thị Sáu, phần mộ gắn liền với những câu chuyện có thật về sự linh
thiêng.
Miếu bà Phi Yến: Còn có tên là An Sơn Miếu, nơi thờ bà Phi Yến, thứ phi của chúa
Nguyễn Ánh. Ở Côn Đảo, người dân địa phương tôn sùng hai người phụ nữ như những
bậc thánh nữ linh thiêng, đó là Bà Phi Yến và liệt sĩ anh hùng dân tộc chị Võ Thị Sáu.

18h00: Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Sau bữa tối, quý khách tự do khám phá thị trấn Côn Đảo
về đêm.
23h30: Xe đón đoàn du lịch Côn Đảo viếng Nghĩa Trang Hàng Dƣơng - nơi có gần 2000 anh
hùng được chôn vùi nơi đây. Viếng đài tưởng niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng và những
người yêu nước đã ngã xuống. Viếng mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu là nữ tử tù đầu tiên tại Côn
Đảo…
NGÀY 3: CÔN ĐẢO – SÓC TRĂNG – CẦN THƠ

(ĂN SÁNG/TRƢA/TỐI)

07h00: Ăn sáng tại khách sạn. Sau khi ăn sáng, xe đón đoàn thăm quan:



Miếu Cậu: Quý khách dừng chân thắp nhang tại Miếu Cậu – Nơi thời Hoàng tử Cải, con
trai của chúa Nguyễn Ánh và Đức bà Phi Yến.
Bãi Đầm Trầu: Côn Đảo có nhiều bãi biển đẹp nhưng không thể không nhắc đến Đầm
Trầu, một bãi biển gắn liền với sự tích chàng Cau và nàng Trầu. Đến với Đầm Trầu, du
khách có thể thỏa thích tắm biển và tận hưởng làn nước trong mát của bãi biển được
nhiều người nhắc đến này.

11h00: Trả phòng khách sạn, Ăn trưa tại nhà hàng.

12h00: Xe đưa quý khách ra bến tàu làm thủ tục Côn Đảo – Sóc Trăng chuyến 13h00.
15h45: Về đến Sóc Trăng, xe đón đoàn về Cần Thơ nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
18h30: Quý khách ăn tối tại nhà hàng nổi trên sông Hậu, du thuyền trên sông Hậu, nghe đờn ca
tài tử cải lương.
Quý khách tự do đi dạo một vòng Chợ đêm Tây Đô hoặc trung tâm thƣơng mại Cái Khế, nơi
có những hoạt động vui chơi, náo nhiệt nhất Tây Đô về đêm.
NGÀY 4: CẦN THƠ – HÀ NỘI

(ĂN SÁNG/TRƢA)

06h30: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng/ khách sạn, quý khách trả phòng, xe đón đoàn xuống đò
đi chợ nổi Cái Răng:






Một trong những chợ nổi lớn nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long, theo các món hàng treo
trên cây bẹo ở đầu ghe, du khách cùng mua bán với khách thương hồ miền Tây, tìm hiểu
nét văn hóa mua bán trên sông rất đặc trưng của người Nam Bộ.
Con đò tiếp tục đưa du khách tới vườn du lịch Mỹ Khánh, men theo những con đường
nhỏ, du khách dạo chơi trong một không gian xanh của những vườn mận, xoài, chôm
chôm, mít, sầu riêng...
Tham gia làm bánh tráng, nấu rượu đế, thưởng thức những món ngon rất dân dã như: cá
lóc nướng ống tre, chuột quay lu, lẩu đồng quê...

Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng.
Sau bữa trưa, xe đón đoán ra sân bay đáp chuyến bay về Nội Bài
Tới sân bay Nội Bài, xe đón đoàn về Hà Nội, kết thúc chương trình. HDV chào tạm biệt và hẹn
gặp lại quý khách trong các hành trình tour du lịch giá rẻ khác.

KÍNH CHÖC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA!
● Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng
vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình.
● Quy định của khách sạn: Giờ nhận phòng 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00.

● (Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có
phòng trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong
thời gian chờ đợi).
Giá tour bao gồm:
● Vận chuyển:
o Vé máy bay khứ hồi hãng hàng không Vietjet Air, bay từ Hà Nội: Hà Nội – Cần
Thơ – Hà Nội.
o Ô tô điều hòa vận chuyển theo hành trình.
o Vé tàu Cao Tốc Sóc Trăng – Côn Đảo – Sóc Trăng.
● Khách sạn: Phòng nghỉ khách sạn 3*
o Tại Miền Tây: 3 sao
o Tại Côn Đảo: 2 sao
● Ăn uống:
o 07 bữa chính mức 130.000 đồng / người / bữa.
o 03 bữa sáng Buffet tại khách sạn (tại Côn Đảo ăn sáng Bún Phở).
● Vé tham quan các điểm có trong chương trình: Cần Thơ, Côn Đảo.
● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên suốt tuyến du lịch.
● Quà tặng: Nước uống phục vụ trên xe, nón.
● Bảo hiểm du lịch tối đa 100.000.000 đ/ vụ.
Không bao gồm:
● Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch
sẽ phụ thu thêm 10% trên giá tour.
● Hoa quả đồ lễ tại các điểm.
● Chi phí phòng đơn (nếu có).
● Phụ thu đối với người Nước ngoài - Việt Kiều và các phí phụ thu khác (nếu có).
● Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác.
● Tiền tip cho lái xe và hƣớng dẫn viên (nếu có):
o Thông thường đối với du khách Việt Nam: 100.000đ/khách.
o Tip quy định với khách nước ngoài: tối thiểu 5$/ngày.

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):
● Trẻ em dưới 02 tuổi: Giá tour chỉ bao gồm chỗ ngồi trên máy bay theo quy định của hàng
không, bảo hiểm, nước uống.
● Trẻ em từ 02 đến dưới 05 tuổi: Giá tour chỉ bao gồm vé máy bay, bảo hiểm, nước uống.
Các chi phí ăn uống, vé thắng cảnh nếu phát sinh, cha mẹ sẽ tự lo cho bé.
● Trẻ em từ đủ 05 đến dưới 11 tuổi: Tiêu chuẩn ăn ½ suất, ngồi 1 ghế ô tô, ngủ ghép chung
với bố mẹ.
● Trẻ em từ 11 tuổi trở lên tính như người lớn.
Quý khách cần lƣu ý:
●
●
●
●
●
●
●

●

Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport).
Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao hoặc thẻ căn cước.
Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu
Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các
thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ.
Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của
mình.
Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại.
Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện
từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương
trình.
Trường hợp ngày khởi hành có từ 6 khách trở xuống, lái xe có thể kiêm hướng dẫn viên.
Đây là những lái xe có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tuyến điểm và văn hóa địa phương.

Quy định hủy tour:
Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking:
Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho
khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong
vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền
mặt hoặc chuyển khoản.
Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng:
Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công
ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện
thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền
đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour.

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính
phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng
● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy
định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến.
Phí hủy đƣợc quy định nhƣ sau:
● Nếu quý khách hủy tour sau khi đăng ký và trước 30 ngày khởi hành: mất phí cọc tour
● Nếu quý khách hủy tour từ 20-30 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% giá trị tour.
● Nếu quý khách hủy tour từ 15-20 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% giá trị tour.
● Nếu quý khách hủy tour trong vòng 15 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% giá trị
tour.
● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 15 ngày trước ngày khởi
hành.
● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi.
Lưu ý : Tùy theo điều kiện nào đến trước chúng tôi sẽ áp dụng điều kiện đó.
Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn
và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật.
Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn
và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ.
Điều kiện quy định vé máy bay:
● Vietjet: Không hoàn hủy, đổi tên, đổi hành trình, tách chặng trong bất cứ trường hợp nào
● Giờ bay có thể thay đổi theo giờ bay của hãng hàng không.
● Khi đi máy bay Quý khách nên mang theo một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư
nhân dân còn hạn dưới 15 năm, hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 14
tuổi).
● Với trẻ em 14 tuổi: Yêu cầu phải có CMTND, nếu trường hợp chưa có phải có giấy xác
nhận nhân thân theo mẫu và đóng dấu của địa phương nơi cư trú.
● Với trẻ em không đi cùng bố mẹ phải có giấy xác nhận ủy quyền của bố mẹ có xác nhận
của địa phương nơi cư trú cho người đi cùng, để làm thủ tục lên máy bay.
(*) Trách nhiệm của khách hàng:
● Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp,
tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn

tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi
được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi
tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý
khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm
ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour.
● Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các
nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về
tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.

