
TOUR CÔN ĐẢO HUYỀN BÍ 2N2Đ – GỒM 2 BỮA ĂN SÁNG + CHÍNH - KHÁM PHÁ ĐỊA 

NGỤC TRẦN GIAN VÀ BÃI ĐẦM TRẦU HOANG SƠ – VIẾNG MỘ VÕ THỊ SÁU VỀ 

ĐÊM – TÀU CAO TỐC 

Các Điểm Đón Khách Tại Sài Gòn:  

Bến Xe Miền Tây 

LỊCH TRÌNH TOUR DU LỊCH CÔN ĐẢO 2N2Đ 

NGÀY 1: TPHCM – SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO 

23h00: Xe giường nằm và HDV đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Sóc Trăng. Trên đường đi xe 

có dừng chân tại trạm dừng chân cho Quý khách nghỉ ngơi. 

Buổi sáng: Đến Sóc Trăng, đoàn dừng chân dùng điểm tâm sáng và làm vệ sinh cá nhân. 

Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển đến bến tàu cao tốc Trần Đề - Sóc Trăng, khởi hành đi Côn Đảo lúc 

08h00 (tàu cao tốc di chuyển khoảng 2h – 2h30). 

Tàu cập cảng Bến Đầm – Côn Đảo, xe sẽ chở Quý Anh Chị đến thắp hương tại đền thờ cư dân Côn 

Đảo xưa, các đồng chí, AHLS Võ Thị Sáu, cầu cho mọi việc thuận lợi và suôn sẻ, chuyến đi đầy ắp 

niềm vui. 

Xe tiếp tục chở Quý Anh Chị về lại khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi trong 30 phút (Nếu còn phòng 

trống). 

Đoàn dùng cơm trưa với các món hải sản tươi sống mang đặc trưng hương vị Côn Đảo tại nhà hàng 

hoặc quán ăn đặc sản địa phương. 

13h30: Xe và HDV cùng Quý khách tiếp tục hành trình tham quan Côn Đảo oai hùng: 

Trại Phú Hải: nhà tù cổ kính và lâu đời do thực dân Pháp xây dựng. Nơi đây nổi tiếng với khu biệt 

giam và khu đập đá Côn Lôn, hầm xay lúa… 

Chuồng cọp kiểu Pháp: Hay còn gọi là trại Phú Tường, là tâm điểm nhà tù Côn Đảo. Khám phá hệ 

thống Chuồng Cọp như mê cung. Cùng nghe thuyết minh về các hình thức tra tấn thể xác và tinh 

thần các tù nhân. 

Chuồng cọp kiểu Mỹ: hay còn gọi là trại Phú Bình với các nhà giam bằng bê tông không có bệ nằm, 

người tù phải nằm dưới nền xi măng lạnh giá ẩm thấp, khí đất xông lên. Nơi đây chủ yếu dùng để 

tra tấn tù nhân về tinh thần. 

Nghĩa trang Hàng Dương: nơi yên nghỉ của khoảng 2000 chiến sĩ trong do có Cố Tổng Bí Thư đầu 

tiên của Nước Việt Nam Lê Hồng Phong và Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh. 

Khu biệt lập Chuồng Bò: Được dùng để chăn nuôi bò qua các thời kỳ Pháp và Mỹ. Nơi đây dùng để 

tra tấn bằng cách ngâm tù nhân vào hầm phân bò. 

Miếu bà Phi Yến: hay còn có tên chữ là An Sơn Miếu. Nơi linh thiêng mà với người dân, Bà là 1 

trong 2 người phụ nữ bảo trợ tâm linh cho người dân trên đảo. 

Khu di tích Hàng Keo, Khu di tích Ma Thiên Lãnh, Vân Sơn Tự. 

15h30: Kết thúc chương trình tham quan các khu di tích, Quý khách có 02 lựa chọn (miễn phí): 

Lựa chọn 01: Trở về khách sạn nghỉ ngơi và thư giãn tắm biển tại bãi An Hải, An Hội tuyệt đẹp. 

Lựa chọn 02: Tham quan di tích Ma Thiên lãnh, cánh rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong 

phú, bãi biển Ông Đụng với hệ thống san hô và sinh vật biển vô cùng phong phú. Hành trình đi với 

rất nhiều cây cổ thụ và phong cảnh rừng rất ấn tượng. 

18h00: Xe chở đoàn về lại khách sạn. 



Đoàn tự túc dùng bữa tối tại chợ đêm với các món hải sản tươi sống và giá rất hợp lý. 

Tự do nghỉ ngơi thư giãn. 

Chương trình tâm linh vào lúc 23h00, Xe đón đoàn đến viếng mộ Chị Võ Thị Sáu cầu cho mọi việc 

suôn sẻ. Chi phí hỗ trợ cho nhà xe 50,000đ/khách. 

NGÀY 2: BÃI ĐẦM TRẦU – ĐỈNH TÌNH YÊU – MŨI CHIM 

06h00: Đoàn tự do thư giãn trước ánh bình minh tại bãi An Hải, An Hội. 

07h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng với món đặc sản địa phương. 

08h30: Đoàn khởi hành đi tham quan và tắm biển tại Bãi Đầm Trầu (01 trong những bãi biển đẹp 

nhất Việt Nam). Tại đây Quý khách cũng có thể ngắm những chiếc máy bay hạ cánh (ngay trên 

đỉnh đầu của mình) trên đường băng Cỏ Ống. 

Trên đường đi xe ghé lại tại Mũi Chim với khung cảnh thiên nhiên, biển và núi tuyệt đẹp cho Quý 

khách lưu lại những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng. 

11h00: Đoàn trở về trung tâm thị trấn dùng cơm trưa tại nhà hàng hoặc quán ăn đặc sản địa phương. 

12h20: Xe đưa Quý khách trở lại cảng Bến Đầm. 13h00: Tàu cao tốc đưa Quý khách khởi hành về 

lại cảng Trần Đề - Sóc Trăng. 

15h30: Tàu cập cảng Trần Đề. Xe đón đoàn trở về lại TpHCM. Trên đường về xe có ghé trạm dừng 

chân cho Quý khách mua đặc sản địa phương để làm quà cho người thân. 

22h00: Xe về đến TPHCM kết thúc chuyến đi tham quan biển đảo vô cùng ấn tượng. 

Một số lưu ý: 

 Giá trên không áp dụng cho ngày Lễ, Tết 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm trong chương trình. 

 Vui lòng có mặt tại điểm hẹn trước từ 15 phút. Trường hợp tới trễ khi xe đã khởi hành được 

xem như khách tự ý hủy tour mà không báo trước và sẽ không được hoàn tiền. 

 Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ và đầy đủ giấy tờ tùy thân: CMND hoặc Hộ 

chiếu (Bản chính). 

 Đồ đạc tư trang trong suốt quá trình đi tour quý khách vui lòng tự giữ lấy. 

 Trường hợp quý khách là người nước ngoài hoặc Việt kiều, có visa rời khi nhập cảnh Việt 

Nam thì vui lòng mang theo đầy đủ giấy tờ này khi đi tour... 

 Quý khách có thai từ 6 tháng hoặc từ 70 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

 Công ty không chịu trách nhiệm cho những trường hợp bất khả kháng như: động đất, thiên 

tai, lũ lụt, giông bão… khiến cho lịch trình không theo mong muốn. Trường hợp này công ty 

sẽ sắp xếp một lịch trình khác phù hợp cho đoàn. 


