
 

 

TOUR NAM DU 2N2Đ MUA 1 ĐƯỢC 3 - TẶNG: TOUR 

CÂU CÁ LẶN NGẮM SAN HÔ, TOUR XE MÁY DẠO ĐẢO 

VÀ TIỆC BBQ TRÊN BIỂN. 

GIÁ Khuyến Mãi : 1.480.000đ/khách (Giá gốc: 2.390.000đ/khách) 

1. ĐIỂM NỔI BẬT 

- Tour khám phá đảo Nam Du trong 02 ngày 02 đêm do Công ty TNHH MTV Puolo Trip tổ 

chức. Đơn vị lữ hành hàng đầu chuyên về tour du lịch biển đảo. Chắc chắn sẽ đem tới cho du 

khách chuyến tham quan Nam Du chất lượng, vui tươi, thoải mái. 

-  TIỆC BBQ với các món hải sản tươi ngon, hấp dẫn 

– XE GIƯỜNG NẰM thoải mái đảm bảo giấc ngủ ngon và sự nghỉ ngơi cho du khách  

- Tặng tour xe máy tham quan quanh đảo. 

- Tặng tour câu cá ngắm san hô. 

- Tặng Tiệc nướng BBQ trên biển. 

- Bữa phụ thưởng thức cháo nhum miễn phí - đặc sản Nam Du 

- Lịch trình tour khá độc đáo, thú vị, sẽ mang bạn đến với nhiều đảo lớn, nhỏ thuộc quần đảo 

Nam Du – nơi vẫn còn nhiều khung cảnh hoang sơ, chưa có dấu chân người khai phá. 

- Tham gia tour du lịch này, du khách sẽ được vẫy vùng trong làn nước xanh mát, được đắm 

mình trong bầu không khí trong lành và khám phá những điểm đến với vẻ đẹp còn nguyên sơ, 

trữ tình của quần đảo Nam Du. 

- Thỏa thích thưởng thức hải sản tươi sống được người dân mới đánh bắt lên và chế biến ngay 

tại chỗ. 

- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm, nhiệt tình, vui vẻ theo đoàn suốt chương trình. 

2. THÔNG TIN CHI TIẾT. 

Đến với Tour Du Lịch Nam Du, Du khách sẽ được dịp thỏa sức trải nghiệm lặn ngắm san 

hô, câu cá, mò sò, cùng thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon. tham quan Củ Tron với 

Bãi Mến thơ mộng, hải đăng Nam Du, dốc Ông Tình, bãi Ngự… lên tàu du lịch tham quan 

những hòn Mấu, hòn Dầu, hòn Bờ Đập… 



 

 

Các Điểm Đón Khách Tại Sài Gòn:  

 Tại Công ty Puolo Trip: 198, Bùi Thị Xuân, Phường 3, Tân Bình 

 Hàng Xanh 

 Nhà Văn Hóa Thanh Niên 

 Kỳ Hòa 2 

 Bến Xe Miền Tây 

Đón Khách đi Nam Du Tại Miền Tây: 

 Khu vực Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp: Các trạm dừng dọc tuyến QL1A 

 Khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long: Các trạm xe có thể dừng dọc tuyến QL1A, QL91 

 Khu vực Long Xuyên: 03h00 Phà Vàm Cống, Long Xuyên, An Giang. 

 Khu Vực Kiên Giang: Dọc QL80 hoặc bến tàu Rạch Giá 

 

LỊCH TRÌNH TOUR DU LỊCH NAM DU 2N2D 

NGÀY 01: TP. HCM – RẠCH GIÁ – QUẦN ĐẢO NAM DU 

05h00: Đến Rạch Giá, Đoàn vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. 

06h00:Tour Du Lịch Nam Du 2 ngày 2 đêm, Đoàn có mặt tại bến tàu Rạch Giá – Nam Du, làm thủ 

tục nhận vé tàu nam du lên tàu cao tốc để di chuyển đến với Đảo Nam Du, trên hành trình tàu sẽ đi 

ngang qua Đảo Hòn Tre, Hòn Sơn Rái (hòn Sơn). Nơi đây tập kết những hòn đảo còn khá hoang 

sơ với vẻ đẹp riêng độc đáo để lại  nhiều ấn tượng trong lòng du khách. 

8h30: Đoàn sẽ đến với Hòn Củ Tron, hòn đảo lớn nhất trực thuộc Quần đảo Nam Du. Nhận 

phòng, nghỉ ngơi hoặc tự do tham quan Bãi Chệt và Hồ nước ngọt duy nhất của người dân trên đảo 

11h00: Đoàn dùng cơm trưa với các món hải sản tươi sống mang đặc trưng đậm chất, hương vị 

Nam Du do chính người dân bản xứ trên đảo chế biến, Về nhà nghỉ nhận phòng nghỉ ngơi. 

+ THỰC ĐƠN TRƢA:  

1. Lẩu chua cá nhám. 

2. Mực xào thập cẩm 

3. Cá kho tộ 

4. Cá chiên/hoặc cá hấp 

5. Trứng chiên 

6. Trái cây tráng miệng 

7. Cơm trắng, 

8. Trà đá 

13h00: Xuống tàu du lịch, tham quan một vòng quần đảo Nam Du. 

 Quý khách đi qua và ngắm toàn cảnh Hòn Ngang, hay còn gọi là xã đảo Nam Du 

 Tham quan Hòn Mấu với rất nhiều bãi biển đẹp: Bãi Chướng, Bãi Nam, Bãi Đá Đen, Bãi Đá 

Trắng. 

 Tham quan Hòn Dầu, check in “Cây dừa nằm huyền thoại” nếu kịp thời gian. 

 Tàu dừng chân cho Quý khách tự do lặn ngắm những rạng san hô nhiều màu sắc tại Hòn Bờ 

Đập 



 

 

 Thưởng thức Bar Nổi Trên Biển cực kỳ hấp dẫn với rượu vang, trái cây, thưởng thức cháo 

nhum đặc sản Nam Du thơm ngon, bổ dưỡng. Cùng hòa theo những vũ điệu biển khơi dancing 

vui nhộn. 

18h00: Du khách tham quan Tour Du Lịch Nam Du Kiên Giang 2 ngày 2 đêm cùng thưởng thức 

bữa tiệc BBQ hải sản ngay sát biển. 

+ THỰC ĐƠN HẢI SẢN TƢƠI SỐNG:  

1. Ghẹ Nam Du hấp nước dừa 

2. Cá xanh xương nướng cuốn bánh tráng 

3. Mực nướng  

4. Sò nướng (sò quạt hoặc sò Tộ) 

5. Ốc nướng (hoặc hấp) 

6. Hàu nướng 

7. Lẩu cá bốp (hoặc cơm chiên hải sản) 

8. Cơm trắng, 

9. Trái cây tráng miệng, trà đá… 

Buổi tối: Đoàn tự do khám phá đảo Củ Tron về đêm hoặc tham gia tour câu mực đêm. 

NGÀY 02: THAM QUAN CỦ TRON – NAM DU – HCM (Ăn sáng, trưa) 

Sáng: Du khách tự do dậy sớm ngắm bình minh sau đó dùng điểm tâm sáng 

Đoàn nhận xe máy 2 người/1 xe để bắt đầu hành trình khám phá hòn Củ Tron: 

 Thắp nhang, cầu phúc tại chùa bà Chúa Xứ trên đảo 

 Chụp hình tại bãi Đất Đỏ – bãi cát đẹp tại Nam Du 

 Chinh phục ngọn Hải Đăng Nam Du – điểm cao nhất trên đảo nơi quý khách có thể ngắm 

nhìn toàn cảnh Quần Đảo Nam Du từ rên cao (đường lên khá dốc, chỉ khuyến khích du khách cứng 

tay lái)  

 Tham quan Bãi Ngự, giếng Ngự, nơi một thời vua Gia Long nương náu tại đây. 

 Đến bãi Mến tự do tắm biển chụp hình, tại bãi biển đẹp nhất Nam Du. 

11h00: Đoàn thu dọn hành lý và dùng cơm và nghỉ trưa. 

+ THỰC ĐƠN:  

1. Lẩu Ngọt (Mực, chả cá + Rau sống) 

2. Tôm ram thịt 

3. Cá chiên sốt cà 

4. Mực xào sa tế 

5. Rau luộc thập cẩm 

6. Tráng miệng 

7. Cơm trắng 

8. Trà đá 

15h00: Đoàn di chuyển xuống bến tàu, HDV làm thủ tục cho Đoàn lên tàu cao tốc di chuyển về 

Rạch Giá, tạm biệt Quần Đảo Nam Du xinh đẹp. 



 

 

17h00: Đoàn lên xe trở về điểm đón ban đầu.Trên hành trình sẽ ghé lại một trạm dừng chân để mọi 

người có thể vệ sinh, ăn uống hoặc mua quà lưu niệm, đặc sản địa phương (thốt nốt, nem…) (chi 

phí tự túc). 

HVD công ty Puolo Trip chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trên những hành trình du lịch thú 

vị khác của công ty. 

Một số lưu ý: 

 Giờ tàu chạy có thể điều chỉnh theo từng thời điểm cố định, nếu có công ty sẽ sắp xếp để 

Đoàn tham quan được đầy đủ và thoải mái nhất. 

 Giá trên không áp dụng cho ngày Lễ, Tết 

 Nhận phòng sớm và trả phòng trễ nếu phòng trống. Tuy nhiên theo quy định là nhận sau 

14h00 và trả phòng trước 12h00 ngày hôm sau. 

 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). 

 Trẻ em đi theo người lớn phải có khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 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.. 

 Chương trình tour có giá trị tương đương như phụ lục hợp đồng giữa 2 bên. Vì vậy nếu có 

tranh chấp xảy ra sẽ dựa vào những điều khoản trong chương trình để giải quyết. 

 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. 

 


