Thời gian: 3 ngày 3 đêm , Phương tiện: Xe và tàu cao tốc, khởi hành tối thứ 5
Du lịch Côn Đảo sẽ đưa du khách đến với những ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp hoang sơ và huyền bí của nó,
mà du khách còn cảm nhận được quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của cha ông ta thật
hào hùng và khí phách, ngoài ra Côn Đảo còn là một khu bảo tồn các động vật biển quý hiếm
được lưu trong sách đỏ của thế giới. Du khách có thể trầm mình dưới làn nước mát trong xanh
và thưởng thức các loại hải sản tươi sống thơm ngon…!

ĐÊM 1:

TP. HCM – SÓC TRĂNG

( Ăn 0 BỮA )

22h00: Xe và hướng dẫn đón du khách tại điểm hẹn khởi hành đi Sóc Trăng, du
khách sẽ được giới thiệu đôi nét về Miền Tây Nam Bộ: Nơi được mệnh
danh là vựa lúa của Việt nam có những cánh đồng cò bay thẳng cánh với
những dòng sông trĩu nặng phù sa, con người hiền hòa, chân thật và mến
khách, với những vườn cây trĩu quả nổi tiếng như Xoài Cát Hòa Lộc, Sầu
Riêng Cái Mơn, Vú Sữa Lò Rèn,…

NGÀY 1:

SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO

( Ăn 3 bữa )

05H00: Đến Sóc Trăng du khách nghỉ ngơi dùng điểm tâm sáng, 06h45 Xe đưa
du khách đến cảng Trần Đề lấy vé, lên tàu ổn định chỗ ngồi chuyến tàu
08H00, đến Côn Đảo khoảng 10H30: Xe đón du khách tại cảng Bến
Đầm về khách sạn nhận phòng, du khách tắm biển tự do hay thưởng thức
hải sản tươi sống tự túc: Tôm, Ghẹ, Ốc, Mực,..dùng cơm trưa, nghỉ ngơi.
Chiều: Xe đưa du khách tham quan


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: ( Chuồng Bò, Chuồng Cọp ) - 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, ...



Miếu bà Phi Yến:Nơi thờ bà Phi Yến, thứ phi của chúa Nguyễn Ánh.



Cầu Tàu 914: Cầu tàu được xây dựng từ năm 1873, nơi đây có ít nhất 914
người đã ngã xuống trong quá trình xây dựng bởi điều kiện xây dựng vô
cùng khắc nghiệt, cộng với những đòn tra tấn dã man của thực dân Pháp.



Ngắm cảnh hoàng hôn đang lặn từ từ qua đỉnh Tình Yêu (Hòn Bà) – Về
nhà hàng dùng cơm chiều

Tối:

Du khách tự do viếng nghĩa trang Hàng Dương nơi có mộ của hơn 2000
liệt sĩ: Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong..., hay du khách
dạo biển về đêm tận hưởng không khí mát lạnh của gió biển, của những con
sóng vỗ rì rào hay sinh hoạt tự do thưởng thức đặc sản như: ốc vú nàng,
bún riêu cua, mực nướng, tôm hùm,...

NGÀY 2: CÔN ĐẢO - SÓC TRĂNG – CẦN THƠ

( Ăn 3 bữa )

Sáng: Dùng điểm tâm. Từ trung tâm huyện đi theo hướng về vịnh Bến Đầm,
dọc đường du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ bí của
Côn Đảo với các hòn Tài Lớn, hòn Tài Nhỏ, Mũi Cá Mập, Đỉnh Tình
Yêu thoắt ẩn, thoắt hiện trong chặng đường quanh co của biển. Cùng với
hành trình, quý khách sẽ tham quan các điểm đến sau:


Cảng Bến Đầm: Nằm gọn trong vịnh Bến Đầm, xung quanh được bao bọc,
che chắn bởi các dãy núi và đảo nhỏ. Từ cầu cảng, du khách có thể trải
nghiệm cảnh sinh hoạt đời thường của ngư dân địa phương nơi đây hay
đắm chìm trước thiên nhiên biển đảo tuyệt đẹp của hòn Bà và hòn Vung
cách đó không xa



Tắm biển Bãi Nhát: Một bãi biển vốn chìm ngập trong nước và chỉ hiện ra
khi thủy triều xuống mà không phải bất cứ ai khi đến Côn Đảo cũng có dịp
thấy được bãi cát trắng tuyệt đẹp này. Về nhà hàng dùng cơm trưa.

12H00: Xe đưa du khách ra cảng Bến Đầm lên tàu về Sóc Trăng chuyến
13H00 – đến cảng Trần Đề lúc 15h30 xe đưa du khách về Cần Thơ
nhận phòng, nghỉ ngơi.
19H00: Xe đưa du khách về đến bến Ninh Kiều: Du thuyền đưa du khách dạo
sông Hậu, nghe Đàn Ca Tài Tử và dùng cơm tối trên tàu
21H00: Du khách dạo phố đêm thưởng thức các món ăn dân dã địa phương hay sinh hoạt tự do

NGÀY 3 : CẦN THƠ – CHỢ NỔI – MỸ KHÁNH – TP.HCM

( Ăn 2 bữa )

Sáng: Dùng điểm tâm. Thuyền đưa du khách ngoạn cảnh các kênh rạch, phong
cảnh làng quê, cuộc sống trên sông nước của người dân Nam Bộ qua
Chợ Nổi Cái Răng - Một trong ba chợ nổi lớn nhất miền Tây Nam Bộ, với
hàng trăm ghe thuyền ngày đêm xuôi ngược, du khách sẽ ngỡ ngàng
trước không khí nhộn nhịp nơi đây. Tiếp tục xe đưa du khách đến viếng
Thiện Viện Phương Nam: Đây là một trong những ngôi chùa lớn nhất
miền Tây, du khách có thể dâng hương lễ Phật để cầu bình an cho gia
đình. Xe đưa du khách vào Vườn trái cây Mỹ Khánh: Du khách tham gia
các trò chơi như: Tắm sông, Câu Cá Sấu, chèo thuyền ….Đến nhà
hàng dùng cơm trưa.
Chiều: Khởi hành về Tp.HCM : Du khách ngoạn cảnh Cầu Cần Thơ, cầu treo
Mỹ Thuận, đến Lai Vung: Du khách dừng chân mua qùa: Nem Lai
Vung, Bánh Tráng Sữa,… về đến Tp.HCM. Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI :

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/KHÁCH

KHÁCH SẠN

Phòng 2 - 4 khách

Phụ thu P.01 khách

NN

2 & 3 SAO

3.698.000

600.000

150.000

 BAO GỒM :
 Vận chuyển :
 Xe du lịch đời mới máy lạnh
 Tàu cao tốc từ Sóc Trăng – Côn Đảo – Sóc Trăng
 Khách Sạn: Phi Yến, Song Chi, Thanh Thủy, Red + Cửu Long, Hạnh Phúc
Ăn uống : 02 bữa sáng menu + 01 bữa Buffet sáng + 04 bữa chính + 01 bữa du thuyền.
-

Ăn sáng gồm: hủ tiếu, bún bò, phở, bánh mì ốp la, bánh canh + cà phê đá, đá chanh, nước
ngọt chai, sữa đậu nành chai,….

-

Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn + 01 món xào + 01 món canh + 01 rau trộn +
trái cây + cơm trắng + trà đá.

-

Dịch vụ khác:

-

Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

-

Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh.

-

Bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 20.000.000 đồng/trường hợp.

-

Quà Tặng:

-

Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.

-

KHÔNG BAO GỒM :

-

Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi và chi phí cá nhân…

-

LƯU Ý :

-

Chương trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn, HDV sẽ hẹn với Quý
khách để cùng thống nhất với đoàn.

-

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống là ba, mẹ tự lo. Trẻ thứ 02 phải mua 75% vé tour: Bé ngồi xe, tàu,
ăn uống và ngủ ghép với bố mẹ.

-

Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 75% giá vé tour= Bé có xuất ăn uống và ngồi tàu, xe, cũng
như tham quan theo chương trình và ngủ chung với bố mẹ. Bé thứ 02 phải mua 100% vé tour.

-

Bé từ 11 tuổi trở lên là 100% giá vé tour.

-

Tất cả giấy tờ tuỳ thân phải đem theo bản chính.

-

Khách lớn tuổi ( từ 70 tuổi trở lên), khách khuyết tật, khi tham gia tour phải có người thân đi
kèm và phải cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ khi tham gia tour

-

Du khách đem theo hành lý gọn nhẹ và phải tự bảo quản hành lý, tư trang, tiền bạc trong suốt
thời gian của chuyến du lịch

-

Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thời tiết, đình công, bão lũ, dịch bệnh, tàu thuỷ,
xe lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, các chi phí phát sinh du khách tự trả, công ty du lịch 5N sẽ
không chiụ trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí
những dịch vụ chưa được sử dụng

