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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Côn Đảo bằng tàu cao tốc 3N2Đ - Từ Sóc Trăng
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-710 - Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Côn Đảo bằng tàu cao tốc: Một Côn Đảo yên bình đến lạ kỳ, những con đường vắng tênh
bóng người với những hàng cây bàng, cây phượng xào xạc giấc trưa sẽ đưa quý khách đế với một hòn đảo
được đánh giá là một trong mười hòn đảo bí ẩn và top 10 hòn đảo đẹp trên thế giới. Quý khách thỏa sức
vùng vẩy trong làn nước xanh trong vặt, băng rừng nguyên sinh để đến với bải biển đầm Trầu hay khám
phá miếu bà Phi Yến, Dinh Chúa Đảo...

 

Trong lịch khám phá lần này, ngoài những trải nghiệm nơi biển đảo quê hương Quý Khách còn được khám
phá cung đường Miền Tây qua hành trình Sài Gòn - Sóc Trăng. Ngắm nhìn nét đẹp dân dã của miền sông
nước qua những cánh đồng ruộng lúa xanh vàng và thưởng thức nhiều đặc sản từ đất liền ra biển đảo.

 

Đây là một trong những tuyến tour du lịch khám phá Côn Đảo mới lạ, ngoài tour du lịch đi Côn Đảo
bằng máy bay thuần tí theo lịch trình, hôm nay Du lịch Nắng Mới xin mời Quý Khách trải nghiệm và khám
phá Tour du lịch Côn Đảo bằng ô tô và tàu cao tốc từ đất liền ra biển đảo theo cách dễ dàng nhất nhé. Mọi
tư vấn thông tin về tuyến tour này Quý Khách có thể xem qua lịch trình bên dưới hoặc gọi cho chúng tôi
qua số holtine để được tư vấn miễn phí, trân trọng cảm ơn!

NGÀY 1: SÓC TRĂNG - BẾN TÀU - CẢNG ĐẦM TRẦU - CÔN ĐẢO

03:00 Xe và Hướng Dẫn Viên công ty sẽ rước quý khách tại điểm hen khởi hành đi Sóc Trăng. Đoàn tham
gia các trò chơi vui nhộn trên xe để gắn kết các thành viên trong đoàn.
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08:00 Đoàn tham quan Chùa Dơi và ăn sáng.

10:00 Di chuyển ra cảng tàu Trần Đề để làm thủ tục nhận vé lên tàu, chuyến tàu khởi hành lúc 08:00.

Đoàn sẽ mất 2 tiếng 30 phút vượt song ra khơi và có những trải nghiệm mới về hành trình khám phá một
trong mười hòn đảo bí ẩn nhất trên thế giới bằng tàu cao tốc.

Tàu cập cảng bến Đầm xe đưa quý khách về trung tâm thị trấn Côn Đảo trên đường đi quý khách sẽ được
hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới giới thiệu về các địa danh đoàn đi qua như Miếu 5 Cô, Bãi Nhát, Đỉnh
Tình Yêu, Mũi Cá Mập trước khi về thị trấn.
Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Chiều tham quan các di tích tại Côn Đảo như:
- Dinh Chúa Đảo: Nơi lưu giữ các hiện vật gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của đảo. Ngoài ra
đây còn là nơi sinh sống của các đời chúa đảo tại đây.
- Trại Phú Hải: là nhà tù từ thời Pháp xây dựng để tra tấn tù nhân với các khu biệt giam, hầm xay lúa, khu
đập đá Côn Lôn.
- Các khu biệt lập giam giữ như Chuồng cọp thời Pháp, chuồng cọp thời Mỹ, khu biệt lập chuồng Bò.
- Viếng nghĩa trang Hàng Dương thắp hương tại đài tưởng niệm chung cho gần 2000 ngôi mộ của các chiến
sỹ yêu nước.
- Viếng nghĩa trang và thăm viếng mộ Đồng chí Lê Hồng Phong, Cụ Nguyễn An Ninh.
- Thắp hương tại mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Dùng cơm tối tại nhà hàng. Buổi tối quý khách có thể đăng ký chương trình viếng mộ cô Sáu linh thiêng tại
nghĩa trang hàng Dương vào thời khắc giao ngày để cầu mong sự bình an và may mắn.

NGÀY 2: CÔN ĐẢO - BÃI ĐẦM TRẦU

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng.
Xe đưa quý khách đi tham quan Bãi Đầm Trầu cách trung tâm thị trấn khoảng 14km, đoàn sẽ đi qua các
địa danh như Bãi Biển Lò Vôi, Làng Cỏ Ống, sân bay Côn Sơn trước khi băng qua cánh rừng nguyên sinh để
đến với bãi biển này.

Bãi Đầm Trầu là một trong những bãi biển đẹp tại Côn Đảo với bãi cát vàng óng và làn nước xanh trong
mát, một bên là rừng nguyên sinh tựa mình vào biển cả, một bên là những phiến đá hình thù kỳ lạ xếp
chồng lên nhau tạo lên nét hoang sơ, quyến rũ thu hút khách thập phương tại bãi biển Đầm Trầu.

Đoàn tự do tắm biển tại đây và thưởng thức các loại hải sản tươi sống tại đây (Chi phí không bao gồm).
Quý khách trở tham quan Miếu Hoàng Tử Cái con của vua Gia Long - Nguyễn Ánh lúc bôn tẩu đến Côn Đảo.

Trưa: Dùng cơm trưa tại nhà hàng.
Buổi chiều:
Ghé tham quan Miếu An Sơn nơi thờ phụng bà Yến Phi mẹ của Hoàng Tử Cải. Viếng Vân Sơn Tự ngôi chùa
linh thiêng trên đảo, và ngắm nhìn vẻ đẹp của thị trấn Côn Đảo từ trên cao.

Tiếp đến đoàn đi tham Bảo Tàng Côn Đảo. Nơi trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật. Khái quát lịch sử
nhà tù Côn Đảo từ 1862- 1975, sự phát triển Côn Đảo từ giải phóng đến nay, theo bốn chuyên đề: Thiên
nhiên Côn Đảo, Địa ngục trần gian, trường học đấu tranh cách mạng, Côn Đảo ngày nay trong lòng người
dân Việt Nam cùng các chuyên đề biển đảo...

Xe tiếp tục đưa quý khách tham quan Mũi Cá Mập, Đỉnh Tình Yêu chụp hình hoàng hôn. Quay về khách sạn
dùng cơm tối.
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Ngủ đêm tại Côn Đảo.

NGÀY 3: CÔN ĐẢO - BÃI ĐẦM TRẦU - SÓC TRĂNG - SÀI GÒN

Sáng: Dùng điểm tâm tại nhà hàng.
Tự do mua sắm các đặc sản Côn Đảo như hạt bang xấy khô, Mực Côn Đảo,...
Đoàn trả phòng khách sạn và dùng bữa trưa tại nhà hàng.
Đoàn di chuyển ra cảng Bến Đầm để làm thủ tục lên tàu khởi hành về Sóc Trăng. Giờ tàu khởi hành là
13:00-15:30.
Chiều đến Sóc Trăng nếu quý khách có nhu cầu tham quan khu du lịch Chùa Dơi chúng tôi sẽ bố trí cho
quý khách tham quan địa danh này. Đoàn khởi hành về lại Sài Gòn.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KĨ CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KHOẢN CÔNG TY TRƯỚC KHI ĐĂNG KÍ TOUR HOẶC
VUI LÒNG GỌI VÀO CÔNG TY THEO SỐ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:
PHỤ TRÁCH: MR CƯỜNG (0934040332)
HÀNH CHÍNH: 028 3620 8008

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn Khởi hành Giá trọn gói Phương tiện

2 Sao tiêu chuẩn trên đảo 15/3/2019 3,450,000 Ô tô + Tàu cao tốc

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Giá tour bao gồm:
- Tàu cao tốc Supper Đông khứ hồi Trần Đề - Bến Đầm - Trần Đề.
- Xe đưa rước từ Sài Gòn - Sóc Trăng và ngược lại.
- Xe đưa rước trên đảo.
- Ăn uống theo chương trình:
+ 02 bữa ăn sáng  trong chương trình.
+ 05 bữa chính 120.000 vnd/bữa.
- Khách sạn 2 sao tiêu chuẩn trên đảo: Phòng đủ tiện nghi, phòng ở 04 người/phòng, trường hợp ngủ riêng
phụ thu phòng đôi 500,000 VNĐ/Phòng/Tour.
- Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi.
- Bảo hiểm với mức bồi thường 50,000,000 đồng/trường hợp.
- Quà tặng: nón Du Lịch Nắng Mới, nước, khăn lạnh.

Không bao gồm:
- Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn.
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- Tham quan ngoài chương trình.
- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi,...
- Thuế VAT.

-Giá vé cho trẻ em:
- Trẻ em từ 01 - dướ 05 tuổi miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham
quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour.(
Nếu thấy sự tiện lợi quý khách có thể mua vé tàu cao tốc riêng cho bé ngôi)

- Trẻ em từ 05 - dưới 11 tuổi 70% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung
với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 11 tuổi, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên mua
thêm 1 suất giường đơn.

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên : 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

Lưu ý:
- Quý khách mang bản chính CMND đối với khách Việt Nam và bản chính HỘ CHIẾU đối với Kiều bào và
ngoại quốc. Đối với khách Kiều bào và ngoại quốc nhập cảnh bằng visa rời, vui lòng mang theo visa và tờ
khai hải quan khi đi du lịch.

- Trong trường hợp vì lí do điều kiện thời tiết, thiên tai, mà cảng vụ biên phòng không cho phép tàu chạy
mà đoàn ra đảo không được công ty sẽ hoàn trả những chi phí mà quý khách chưa sử dụng như: Một phần
tiền Phòng, tiền ăn, tiền vé tàu, hoặc công ty sẽ thỏa thuận chuyển qua một lịch trình tour khác tương ứng
để không uổng phí thời gian của quý khách.
- Nếu trường hợp tàu đình chuyến tại Côn Đảo mà quý khách về không đươc thì công ty sẽ không chịu
những chi phí phát sinh cho đến thời điểm kết thúc chương trình tour và chỉ chịu trách nhiệm hoàn lại vé
tàu hoặc sắp xếp chuyến về cho quý khách khi thời tiết thuận lợi nhất.
- Dịch vụ lưu trú trên đảo hiện nay trên đảo rất hiếm phòng cho nên phòng khách sạn 2 sao trên đảo chỉ
tương úng với nhà nghĩ or mini hotel trên đất liền.

- Một số thứ tự, chi tiết trong chương trình; giờ bay; giờ xe lửa; giờ tàu cao tốc có thể thay đổi để phù hợp
với tình hình thực tế của chuyến đi (thời tiết, giao thông...)
- Giấy tờ tùy thân tiền bạc, hành lý tư trang quý giá. Quý khách tự giữ lấy.
- Quý khách nên mang theo 01 cây dù xếp che nắng, mưa. Giầy thể thao hoặc dép có quai hậu để tiện đi
lại.
- Quý khách cần tuân theo qui định thời gian tập trung của HDV, tránh việc trễ giờ hẹn gây ảnh hưởng
chung cho cả đoàn.
- Trước khi rời khỏi chỗ ngồi: trên xe, nhà hàng, điểm tham quan, mua sắm,… Quý khách thường xuyên
kiểm tra lại hành lý, tư trang cá nhân: bóp, ví, túi xách, máy ảnh, máy quay phim, điện thoại… đề phòng
việc bỏ quên, thất lạc gây thiệt hại và ảnh hưởng chuyến tham quan của Quý khách.
- Trước khi làm thủ tục nhận/trả phòng khách sạn Quý khách phải kiểm tra thật kỷ tất cả hành lý, tư trang
cá nhân, tài sản quý giá, giấy tờ tùy thân...
- Quý Khách cẩn thận khi đi lại trong các điểm tham quan, không được đứng, leo trèo ở những nơi không an
toàn. Cẩn thận khi đi lại trên tàu, đò. Qua đường phải đi đúng luật qui định. Những gia đình có trẻ em vui
lòng quan sát và trông giữ các bé cẩn thận.
- Công ty du lịch sẽ hỗ trợ nhưng không chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho việc: quên, thất lạc hoặc mất
mát giấy tờ, hành lý, tài sản của Quý khách.
- Qui định nhận và trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 11h ./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
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Văn phòng Đặt Tour
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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