
 

 

 

 

 

KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI 

THIÊN ĐƯỜNG BIỂN XANH 

Thời gian: 2 ngày 2 đêm | Phương tiện: Xe giường nằm + Tàu cao tốc  

| Khởi hành: Hằng ngày 
32     

 

 

CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Bãi Nhát 

- Bia tưởng niệm vượt ngục lớn nhất Côn Đảo 

- Vân Sơn Tự 

- An Sơn Miếu, Miếu Hoàng Tử Cải 

- Bãi biển Đầm Trầu 

- Viếng Nghĩa Trang Hàng Dương và Thăm mộ Cô Võ Thị Sáu 

- Bảo tàng Côn Đảo 

- Trại tù Phú Hải, Chuồng cọp kiểu Pháp 

- 2-3 khách ngủ 1 phòng 

- Ưu tiên sử dụng xe giường nằm của Mỹ Duyên BUS khi đặt tour sớm  

- Cam kết khởi hành từ 2 khách 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23h00: Quý khách có mặt tại điểm hẹn được hẹn trước ngày khởi hành để làm thủ tục lên xe khởi 

hành đi cảng Trần Đề, Sóc Trăng.  

Thời gian đón dự kiến: 23h30 hàng ngày 

Điểm đón dự kiến: Bến Xe Miền Tây, 395 Kinh Dương Vương - Phường An Lạc - Quận Bình Tân, 

TP.HCM 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

6h30 Đến cảng Trần Đề, quý khách tự túc ăn sáng, cà phê tại cảng trong lúc chờ lên tàu 

07:30 Quý khách di chuyển ra cảng Trần Đề, Quý khách làm thủ tục lên tàu cao tốc di chuyển 
đến với Côn Đảo, với hành trình 2,5 giờ vượt biển trên chuyến tàu cao tốc với sức chứa hơn 300 
khách – Đây là tàu cao tốc lớn nhất và đảm bảo an toàn (Tàu có thể hoạt động với sức gió lên tới cấp 
7) đang khai thác tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo.  
Giờ tàu khởi hành: 08h00 
Hãng tàu: Côn Đảo Express 
 
Buổi Trưa: 

10:30 Qúy khách cập cảng Bến Đầm Côn Đảo. Xe và Hướng dẫn viên đón đoàn về trung tâm thị 
trấn, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường quý khách sẽ được ngắm cung đường nam đảo 
ven biển thật hoang sơ với nhiều cảnh đẹp.  

✔ Ghé chụp ảnh tại Bãi Nhát và thắp hương tại Bia tưởng niệm vượt ngục lớn nhất Côn 
Đảo. 

11:30  Dùng cơm  trưa. Nhận phòng nghỉ ngơi.  

ĐÊM NGÀY 1:  TP.HCM - TRẦN ĐỀ - SÓC TRĂNG 

NGÀY 1:  CẢNG BẾN ĐẦM – BẮC ĐẢO 



 
 

 

 

Buổi Chiều 14:30 Xe đưa đoàn đi tham quan: 

✔ Vân Sơn Tự (chùa Núi Một): là ngôi chùa ở Côn Đảo duy nhất và đẹp nhất Côn Đảo. Đây là 
địa điểm tham quan tâm linh linh thiêng với kiến trúc độc đáo được nhiều khách du lịch yêu 
thích khi đến với đảo. 

✔ An Sơn Miếu (Miếu Bà Phi Yến): là nơi thờ bà Phi Yến - Thứ phi của chúa Nguyễn Phúc Ánh 
(Nguyễn Ánh). Tên thật của bà Phi Yến là Lê Thị Răm.  

✔ Miếu Hoàng Tử Cải – nơi thờ con trai Bà Phi Yến và chúa Nguyễn Ánh.  
“Gió đưa cây Cải về trời, rau Răm ở lại chịu lời đắng cay” 

✔ Tham quan bãi biển Đầm Trầu- bãi biển đẹp bắc đảo. Tự do tắm biển. 
18:00 Đoàn dùng cơm tối. 

19:00 Tham gia chương trình về đêm “Viếng Nghĩa Trang Hàng Dương và Thăm Mộ Cô Võ Thị 

Sáu”. Sau đó, quý khách nghỉ đêm tại Côn Đảo. 

ỐI GÀY 1: TP.HCM – ĐÀ LẠT NGÀN HOA 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

08:00 Quý khách ăn sáng, sau đó xe đưa quý khách tham quan:  

✔ Bảo tàng Côn Đảo: Bảo tàng Côn Đảo là nơi lưu giữ, trưng bày, bảo quản và giới thiệu các 

hiện vật lịch sử, văn hóa của mảnh đất con người địa phương qua các giai đoạn lịch sử. 

✔ Trại tù Phú Hải: Trại tù nằm trong hệ thống nhà tù Côn Đảo là trại giam lớn và cổ nhất Côn 

Đảo. Đây là nơi cai ngục tra tấn các tù nhân nhằm lấy được lời khai về quân giải phóng.  

✔ Chuồng cọp kiểu Pháp: là nơi giam cầm và tra tấn tù nhân dã man và tàn bạo nhất của hệ 

thống nhà tù Côn Đảo. Rất nhiều chiến sĩ cách mạng yêu nước đã từng bị tra tấn và hy sinh 

tại đây.  

Buổi Trưa: 11:00 Đoàn trả phòng, dùng cơm trưa. 

Buổi Chiều 

12:00 Xe đưa đoàn ra cảng Bến Đầm, Côn Đảo khởi hành trên chuyến tàu 13:00 – 15:30 về lại đất 

liền, HDV chia tay quý khách và hẹn ngày gặp lại. 

15h30 Tàu cập cảng Trần Đề, xe trung chuyển đón quý khách đến bến xe Trần Đề, checkin lên xe 

giường nằm về lại TP. Hồ Chí Minh.  

16h00: Quý khách lên xe về lại TP. Hồ Chí Minh. (Quý khách tự túc ăn tối tại trạm dừng chân) 

21h00: Về tới HCM. Kết thúc chương trình tour. 
 

 

NGÀY 2:  CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI – CẢNG BẾN ĐẦM 



 
 

 

 

BẢNG GIÁ TOUR CÔN ĐẢO 2N2Đ. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/KHÁCH 

( Áp dụng vào ngày thường, không lễ tết) 

TIÊU CHUẨN 
NGƯỜI LỚN 
Từ 1 - 4 tuổi 

TRẺ EM 
Từ 1 - 4 tuổi 

MIỄN PHÍ 
Từ 1 - 4 tuổi 

GIÁ NHÓM 4 KHÁCH  3.390.000 Đ 2.712.000 Đ 

 GIÁ NHÓM 2 - 3 KHÁCH + 500.000 Đ 

PHỤ THU CUỐI TUẦN T6 - CN + 150.000 Đ 

 
DỊCH VỤ BAO GỒM: 

● Vé xe giường nằm khứ hồi: TP. HCM – Trần Đề – TP.HCM (dự kiến: hãng xe Mỹ Duyên ) 

● Vận chuyển tại Côn Đảo: Xe ôtô máy lạnh, tiện nghi đưa đón tại cảng và tham quan theo chương 
trình. Xe tham quan nghĩa trang Hàng Dương (buổi tối) 

● Vé tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo khứ hồi: CÔN ĐẢO EXPRESS 

● Lưu trú: khách sạn tiêu chuẩn, phòng máy lạnh sạch sẽ thoáng mát đầy đủ tiện nghi, 2 
người/phòng, trường hợp lẻ ngủ ghép 3 người/phòng 

● Ăn uống : 01 bữa sáng tô ly + 03  bữa chính  

● Hướng dẫn viên: Thuyết minh, phục vụ cho đoàn ở Côn Đảo, bao gồm đi Nghĩa trang buổi tối. 

● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói 20,000,000/vụ 

● Tham quan: các điểm theo chương trình 

● Phục vụ: Khăn lạnh (01 cái/ngày) + Nước suối 500ml (01 chai/khách/ngày) tại Côn Đảo 

● Quà tặng: Nón du lịch VIETNAM BOOKING 01 cái/khách  
 

KHÔNG BAO GỒM: 

● Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình (giặt ủi, điện thoại, thức uống trong minibar,…). 

● Ăn uống: 1 bữa sáng ngày 1 tại cảng Trần Đề, 1 bữa tối ngày 2 tại trạm dừng chân 

● Thuế VAT 10% (nếu quý khách có nhu cầu). 

● Phụ thu phòng đơn 400.000đ/khách. 

● Trong những trường hợp khách quan như: thời tiết,… hoặc có sự thay đổi lịch trình của các 
phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu cao tốc,… khiến lịch trình không như  
mong muốn. Quý khách tự túc chi phí các phát sinh ngoài lịch trình (nếu có). 

● Thời gian nhận phòng là sau 14:00 và trả phòng trước 12:00. Nếu khách sạn có phòng sớm  thì 
check in sớm. 
 

GIÁ TOUR – ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐI THEO: 

● Trẻ em từ 1 - 4 tuổi hoặc chiều cao dưới 1m2 miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không 
chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 80% giá 
tour (tiêu chuẩn như trẻ em tính phí). 

● Nếu 01 người lớn đi kèm 01 trẻ từ 1 - 4 tuổi, trẻ phải mua 50% giá tour của người lớn (được 
hưởng chỗ ngồi riêng trên xe, 1/2 suất ăn người lớn và dịch vụ khác như trẻ đóng 80% giá tour). 

● Trẻ em từ 5 - 9 tuổi tính 80% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải ngủ 
chung giường với bố mẹ). 02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu chuẩn giường ngủ riêng. 

● Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn.  



 
 

 
 

 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR: 

Quý khách vui lòng thanh toán các khoản hủy tour, lệ phí cụ thể: 

● Hủy tour ngay sau khi đăng ký: phí phạt 50% giá tour. 

● Hủy tour trước 07 ngày khởi hành: phí phạt 70% tổng giá trị đăng ký tour. 

●  không giải quyết các trường hợp hủy tour trước 05 ngày khởi hành, phí VIETNAM BOOKING

phạt 100% giá tour. 

 

LƯU Ý: 

● Lưu ý, khi đi xe giường nằm và tàu cao tốc sẽ không có hướng dẫn viên đi cùng. Khách 

hàng sẽ nghỉ ngơi trên xe giường nằm và tàu cao tốc cho tới khi lên tới cảng Bến Đầm, Côn 

Đảo sẽ có hướng dẫn viên tiếp đón  

● Du khách có mặt tại điểm đón trước 30 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’. 

● Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Nhưng không huỷ bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thoả thuận với đoàn. 

● Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, 

không mang vali lớn. Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc không có cha mẹ đi cùng thì cần giấy cam 

kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.  

● Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong quá trình tham quan du lịch. 

● Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

● Đối với sự thay đổi lịch trình, giờ bay do lỗi của hãng hàng không, tàu hoả, tàu thuỷ, VietNam 

booking sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh nào do lỗi trên như: Phát sinh bữa ăn, nhà 

hàng, khách sạn, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên,... 

● “Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… hoặc do có sự cố, có sự 

thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa, tàu thủy… thì 

Công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ 

không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh” 
 

 

 

Kính Chúc Quý Khách Chuyến Du Lịch Nhiều Kỉ Niệm Và Niềm Vui 
 

VIETNAM BOOKING – NIỀM TIN CỦA BẠN 
 


