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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 Miên Tây - Đồng Tháp - Kiên Giang - Hòn Sơn
3N2Đ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Mã Tour: TN-2419 - Khởi hành: Hằng Tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Đồng Tháp - Hòn Sơn 3 ngày 2 đêm: Ngoài Phú Quốc gia thì Kiên Giang vẫn còn rất nhiều
những địa điểm du lịch hấp dẫn khác nữa trong đó có Hòn Sơn. Với hành trình này sẽ đưa quý khách vừa
kết hợp tham quan tour Miền Tây vừa tham quan Hòn Sơn xinh đẹp với nhiều điều mới lạ. Hành trình sẽ
giúp quý khách có nhiều trải nghiệm hơn với vùng đất Miền Nam yêu dấu.

NGÀY 01: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TIỀN GIANG - ĐỒNG THÁP - RẠCH GIÁ

05h30: Xe và hướng dẫn đón quý khách tại điểm hẹn. Đoàn khởi hành đi Đồng Tháp, xe đưa du khách đi
theo cao tốc Trung Lương. Đến Mỹ Tho, du khách ăn sáng tại Mekong Rest Stop. Sau đó tham quan điểm
sau:

Phim Trường Mekong: với trên 30 hạng mục cùng hàng trăm góc chụp đẹp từ các kỳ quan, bối cảnh nổi
tiếng trên Thế giới và cả Việt Nam như Tháp Eiffel của Pháp; Cầu đôi London; Tượng Nữ Thần Tự Do; Phố cổ
Hội An với mái ngói rêu phong; Kiến trúc nhà gỗ Đà Lạt nhẹ nhàng; Khu tái hiện chân thật Sài Gòn xưa qua
các bảng hiệu, cà phê, nhà may.

Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác: được xây dựng trong không gian rộng lớn với đặc điểm nổi bật tượng
Phật giác vàng và đây là ngôi thiền viện có kiến trúc đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng với lối kiến trúc
dựa theo 4 thánh tích Phật giáo Tứ động tâm bên Ấn Độ đó là: vườn Lâm Tì Ni nơi Phật đản sinh, Bồ Đề Đạo
Tràng nơi Phật thành đạo, vườn Lộc Uyển nơi Phật chuyển pháp luân, Câu Thi Na nơi Phật nhập diệt.

Quý khách dùng cơm trưa tại khu du lịch Tràm Chim.
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Đoàn đến với Tràm Chim Tam Nông đoàn sẽ có dịp trải nghiệm cảm giác tuyệt vời khi đi trên những chiếc
xuồng  lướt qua những khu ruộng lúa nước của Đồng Tháp Mười, xuyên rừng tràm, xuyên những cánh đồng
Sen. Quý khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những đàn cò, diệc hay những chú chim bói cá đang săn mồi...
Quý khách có thể leo lên đài quan sát cao hàng chục mét được dựng lên để ngắm nhìn toàn cảnh khu tràm
chim Đồng Tháp.

Đoàn tiếp tục hành trình khởi hành qua cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống đi Rạch Giá. Xe đưa quý khách dạo
một vòng khu đô thị mới lấn biển, quảng trường Phú Cường,… Về khách sạn nhận phòng nghĩ ngơi.

Buổi tối: Quý khách tự túc khám phá ẩm thực Rạch Giá về đêm.

NGÀY 02: RẠCH GIÁ - HÒN SƠN

5h30: Trả phòng, đoàn di chuyển ra Bến tàu Rạch Giá.

06h15: Quý khách lên tàu Superdong khởi hành đi Hòn Sơn thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên
Giang. Nơi hiếm hoi có được: biển xanh cát trắng, có rừng, có suối, cùng rừng dừa rợp bóng là những nét
đặc biệt của hòn đảo xinh đẹp này.

08h00 Sau hành trình khoảng 1h30 lênh đênh trên vùng biển Tây Nam tổ quốc, Quý khách đến Hòn Sơn -
hòn đảo được mệnh danh “Robinson” của Kiên Giang.

Quý khách nhận xe máy dạo đảo (2 người lớn/1 xe) hoặc xe 12 chỗ tuỳ theo yêu cầu.

Ăn sáng: Tại Rái Cá Homstay (Đặc sản bún nghệ), dùng cafe ngắm biển.

Quý  khách  di  chuyển  về  Homstay  gửi  hành  lý  (hoặc  nhận  phòng nghỉ  ngơi  nếu  có  phòng  trống).
Homstay trang bị đầy đủ máy lạnh, wifi, máy tắm nước nóng, phòng sạch sẽ thoáng mát, gần biển đảm
bảo cho những giây phút nghỉ ngơi trên đảo được thoải mái nhất.

Đoàn tham quan các điểm tại khu vực Bãi Nhà.

12h00: Dùng cơm trưa, nhận phòng nghỉ ngơi.

Quý khách tham quan chương trình sau khi dùng cơm trưa và về khách sạn nghỉ ngơi.

- Tham quan đường xuyên đảo, dừng chân tại chụp hình tại đỉnh Yên Ngựa, nơi có thể ngắm nhìn toàn
cảnh Hòn Sơn.

- Tham quan, chụp hình tại những bãi biển đẹp và hoang sơ: Bãi Đá Chài, Bãi Thiên Tuế… Cùng Bãi đá
trứng, bãi Đá Bàn với hình thù đặc sắc mà hiếm nơi nào có được.

- Thỏa sức tắm biển tại Bãi Bàng - bãi biển đẹp nhất của đảo, với bờ biển dài cắt trắng và hàng dừa chạy
dọc bãi biển. Chụp hình với cây dừa “huyền thoại” tuyệt đẹp nằm nghiêng mình ra biển xanh.

- Chụp hình check in cây Dừa nằm và bãi đá tuyệt đẹp tại Bãi Xếp.

- Trở về Homstay nghỉ ngơi.

Dùng cơm tối, tự do khám phá Hòn Sơn về đêm.

NGÀY 03: HÒN SƠN - RẠCH GIÁ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quý khách dùng điểm tâm, uống café, ngắm bình minh.
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Quý khách lựa chọn 1 trong 3 chương trình tham quan theo sở thích sau:

Chương trình 01: Chinh Phục Ma Thiên Lãnh, Sân Tiên

Khám phá đỉnh Ma Thiên Lãnh – Tiên cảnh giữa biển khơi.

Hướng dẩn viên sẽ dẫn đoàn đi xuyên rừng, vượt núi, băng qua những con suối và cảnh núi rừng tuyệt đẹp.
Sau khoảng 1 giờ 30 phút. Đoàn sẽ chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh và sân Tiên, ví như chốn bồng lai, tiên
cảnh.

Chương trình 02: Tham gia tour Câu cá, Lặn ngắm san hô bằng tàu tham quan quanh đảo. (chi phí tự
túc).

Đoàn sẽ lên tàu của ngư dân thứ thiệt để thử sức làm ngư dân, tàu được trang bị áo phao, kính lặn để mọi
người thỏa sức chiêm ngưỡng những rạn san hô nhiều màu sắc xung quanh đảo. Những cần thủ nghiệp dư
sẽ dễ dàng kéo nên những chú cá tươi rói, hay đơn giản là lặn bắt nhum, ốc sò vô cùng nhiều tại hòn đảo
hoang sơ này.

Chương trình 03: Tự do mua sắm, khám phá thắng cảnh Hòn Sơn.

10h30:Trả phòng.

11h00: Trở lại bến tàu, ăn trưa.

11h45: Lên tàu.

12h00: Tàu di chuyển rời đảo.

13h30: Đoàn đến Rạch Giá, đoàn lên xe khởi hành về lại Tp.HCM. Trên đường về xe sẽ được dừng nghỉ tại
1, 2 trạm dừng chân, cho du khách vệ sinh, ăn uống hoặc mua đặc sản Miền Tây như Nem Lai Vung, trái
cây miệt vườn … về làm quà cho người thân.

Về đến TP.HCM. HDV sẽ Đưa Quý khách về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình tham quan. HDV 
chia tay đoàn, tạm biệt  và hẹn gặp lại Quý khách trên những hành trình khám phá thú vị khác của công
ty.

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)

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
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GIÁ VÉ BAO GỒM

- Xe đời mới, đưa đón khách đi theo chương trình trong tour.

- Khách sạn (phòng 2 ,3 khách theo yêu cầu)

- Khách sạn 3 sao tại Rạch Giá ( Phòng 2,3 khách theo yêu cầu) - HomeStay tại Hòn Sơn (Phòng 2,3,4
khách theo yêu cầu)

- Ăn uống theo chương trình, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.

- Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

- Vé vào cửa các thắng cảnh.

- Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 1 chai 500ml/ ngày).

- Bảo hiểm du lịch theo luật bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 60.000.000 vnđ/trường hợp.

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM

- Ăn uống ngoài chương trình,  vui chơi giải trí cá nhân.

GIÁ VÉ TRẺ EM

-  Quý khách từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé.

- Trẻ em từ 06 đến 10 tuổi mua 75% vé tour. Tiêu chuẩn vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép
chung phòng với gia đình.

- Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé ( vé tham quan và vé tàu cho bé gia
đình tự mua nếu có phát sinh). Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn
thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé.

*** Quý khách đăng kí tour sẽ có phụ lục chương trình đính kèm vì những thủ tục về an toàn cũng như
những quy định theo luật pháp hiện hành áp dụng dành cho người Việt Nam và công dân quốc tế.

DU LỊCH NẮNG MỚI
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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