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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 Đi Bằng Tàu 3 ngày 2 đêm
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-517 - Khởi hành: Hàng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Côn Đảo bằng máy bay 3 ngày 2 đêm: Được tạp chí du lịch uy tín thế giới Lonely Planet
(Anh) bình chọn là một trong mười hòn đảo lãng mạn và bí mật nhất thế giới, với diện tích tự nhiên toàn
huyện khoảng 72,18 km2, Côn Đảo có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ làm nao lòng mọi du khách. Du
lịch Côn Đảo bằng tàu hứa hẹn sẽ đem lại cho du khách những trải nghiệm mới và đầy hấp dẫn.

SÁNG NGÀY 1: TP VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO

Buổi sáng: Quý khách có mặt tại điểm hẹn để xe đưa quý khách đến Cảng Bến Đá Vũng Tàu để làm thủ tục
khởi hành đi Côn Đảo bằng tàu Expess 36. Sau 3 giờ lênh đênh trên biển và ngắm bình bình minh, quý
khách cạp cảng Bến Đâm.

 11h00: Xe và hướng dẫn viên đón khách tại côn đảo về thị trấn Côn Sơn và cùng nghe hướng dẫn viên
thuyết mình về huyền thoại về Côn Đảo - Ngắm cảnh bãi Đỉnh Tình Yêu, Bãi Nhát, vượt Mũi Cá Mập. Đến
nhà hàng dùng cơm trưa( Nhân phòng từ 14h)

Chiều: Quý khách tham quan:

- Bãi đầm Trầu - Một trong những bão biển đẹp nhất Côn Đảo, Trên đường viếng Miếu Cậu nơi thờ Hoàng tử
Cải con bà Hoàng Phi Yến.
- Quý khách tắm biển Bãi Đầm Trầu - một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ của Côn Đảo.
- Quay về Thị Trấn, Quý khách dùng cơm tối và tựu do khám phá phố huyện về đêm
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NGÀY 2: CÔN ĐẢO - LỊCH SỬ OAI HÙNG

Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại Nhà hàng, sau đó chuẩn bị tư trang và trang phục kín đáo
để cùng tham quan những điểm như sau:
- Ngắm cảnh bãi Đỉnh Tình Yêu, Bãi Nhát, vượt Mũi Cá Mập. Đến nhà hàng ăn sáng và về khách sạn gởi
hành lý và vệ sinh cá nhân.
- Tiếp tục hành trình đến Dinh chúa Đảo. Tham quan cơ ngơi của các đời chúa Đảo. Nghe thuyết minh tổng
thể Côn Đảo xưa và nay. Xem các hiện vật gốc được trưng bày nơi đây.
- Tham quan Cầu tàu 914. Nơi được ghi nhận có 914 tù nhân đã ngã xuống để xây dựng.
- Tham quan các di tích Trại Phú Hải là trại tù cổ kính và lâu đời do thực dân Pháp xây dựng. Nơi đây nổi
tiếng với hầm xay lúa, khu biệt giam và khu đập đá Côn Lôn...
Dùng cơm trưa. Nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi.

Chiều 14h30 Xe và HDV đón đoàn tiếp tuch chương trình tham quan:
- Chuồng cọp kiểu Pháp: Hay còn gọi là trại Phú Thọ, là tâm điểm nhà tù Côn Đảo. Khám phá hệ thống
Chuồng Cọp kiên cố được xây dựng ẩn giữa các tòa nhà như mê cung. Xem chuồng cọp và nghe mô tả các
hình thức tra tấn thể xác các tù nhân.
- Chuồng cọp kiểu Mỹ: hay còn gọi là trại Phú Bình với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây
dựng vào năm 1971. Nơi đây chủ yếu tra tấn tù nhân về tinh thần. Là nơi nhận được tin Sài Gòn giải phóng
đầu tiên.
- Viếng nghĩa trang Hàng Dương: với gần 2000 ngôi mộ được chôn vùi nơi đây. Viếng đài tưởng niệm, các
phần mộ liệt sĩ Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh và thắp hương các phận mộ khác.
- Viếng mộ chị Võ Thị Sáu là nữ tử tù đầu tiên tại Côn Đảo. Tham quan di tích Chuồng Bò.
- Khu biệt lập Chuồng Bò: Được dùng để chăn nuôi bò qua thời Pháp và Mỹ. Nơi đây dùng để tra tấn bằng
cách ngâm tù nhân vào trong hầm phân bò.
- Miếu bà Phi Yến: hay còn có tên chữ là An Sơn Miếu. Bà Phi Yến là thứ phi của chúa Nguyễn Ánh, là 1
trong 2 người phụ nữ bảo trợ tâm linh cho người dân Côn Đảo. Viếng Miếu, nghe kể chuyện về Bà và tìm
hiểu câu hát ru "gió đưa cây cải về trời, rau râm ở lại chịu đời đắng cay".

Về khách sạn dùng cơm chiều. Nghỉ ngơi.
Tối tự do dạo phố biển Côn Đảo hoặc ngồi trước Công Quán thưởng thức cà phê và nhạc nhẹ với gió biển
trong lành.

NGÀY 3: CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, sau đó tự do tắm biển hoặc mua sắm đặc sản tại chợ Côn Đảo như
Hạt Bàng, Hải Sản tươi sống, hoặc quà lưu niệm
10h00: Quý khách dùng cơm trưa và sau đó trả phòng.

12h00: Xe đưa quý khách ra lại bến tàu chuyến 13h30 đê về lại Vũng Tàu.

04h30: Tàu cập bến, Xe đón quý khách và quay về lại Sài Gòn, kết thúc hành trình, công ty nói lời chia tay
và hẹn gặp lại quý khách trong hành trình tiếp theo./.

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)

Khởi hành Khách sạn Giá Tour Vé tàu
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Hàng ngày

2 Sao 2,890,000đ/khách
660k/lượt/ngày thường

 
880k/lượt/Cuối tuần

3 Sao 4,400,000 đ/khách

3 Sao Resort Từ 5,000,000 VND

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
DỊCH VỤ BAO GỒM:
- Vé tàu khứ hồi tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu.
Quý khách lưu ý: Giá trên áp dụng cho tàu Côn Đảo Express 36. Nếu rơi vào các ngày  cuối tuần vui lòng
cộng thêm 220,000đ/khách.
- Xe đón tiễn cảng Bến Đầm - Côn Đảo và phục vụ tham quan theo như chương trình như trên.
- 01 đêm nghỉ theo tiêu chuẩn đăng ký:
• Khách sạn Mini: Tiêu chuẩn du lịch có TV, điều hòa, tắm nước nóng. Phòng từ 2 - 3 khách.( Tiều chuẩn
đảo)
• Resort ven biển 3 sao hoặc tương đương:
• Sài Gòn - Côn Đảo. Phòng Villa, Superior. Phòng 2-3 khách/phòng.
+ Côn Đảo resort. Phòng Mountain view. Phòng 2 - 3 khách. Quý khách ở phòng Sea view thì phụ thu
600,000đ/phòng.
- Các bữa ăn trong chương trình gồm:
+ 02 bữa sáng: hủ tiếu, phở... kèm trà đá, cà phê, nước ngọt.
+ 05 bữa chính: cơm phần 120,000đ/suất có 2 món mặn, 2 xào hoặc rau, canh hoặc lẩu, trà đá, tráng
miệng.
- Hướng dẫn viên địa phương tiếng Việt, nước chai tinh khiết.
- Phí tham quan các nơi theo chương trình. Phí phục vụ.
- Bảo hiểm du lịch: mức tối đa 10,000,000 đồng/1 trường hợp.

KHÔNG BAO GỒM:
- Thuế GTGT.
- Giá ở phòng đơn. Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, giặt ủi, thức uống ngoài chương trình...
- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế./.

Lưu ý: Chương trình tour theo trình tự có thể thay đổi nhưng công ty sẽ sắp xếp cho phù họp với tình hình
thực tế. Trong trường hợp công ty không gom đủ khách khởi hành công ty sẽ bố trí xe bến những nhà xe
chạy tuyến cố định như; Phương Trang, Hoa Mai, Thiên Phú, Phương Nam để đưa quý khách ra bến tàu.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 4

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

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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