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Du lịch đảo HÒN SƠN  

MA THIÊN LÃNH Huyền Bí 
Xe ô tô cao cấp  + Tàu cao tốc  

Thời gian: 2 ngày 2 đêm 

Hòn Sơn quyến rũ khi được bao phủ bởi những câu chuyện đậm màu sắc liêu trai và đỉnh Ma 
Thiên Lãnh kỳ bí. Đồng hành với Du Lịch Thiên Thần Nhỏ  Du khách sẽ được dịp thỏa sức khám 
phá vẻ đẹp hoang sơ có một không hai, cùng thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon, tham quan 
Bãi Bàng, Bãi Xếp thơ mộng, chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh, Sân Tiên huyền bí… 

 

 Điểm nổi bật của tour du lịch Hòn Sơn: 

–  Di chuyển bằng xe máy lạnh chất lượng cao suốt tuyến 

– Chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh, Sân Tiên với độ cao 450m so với mặt nước biển. 

– Thỏa sức vùng vẫy tại những biển đẹp nhất: Bãi Bàng, Bãi Xếp, Bãi Nhà, Bãi Thiên Tế, Bãi Bắc,… 

– Thưởng thức hải sản tươi sống, mua nước mắm, khô đặc sản  địa phương làm quà cho người thân. 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH:  

 21h00 tại điểm hẹn tại Sài Gòn (Kỳ Hòa , Bến xe Miền Tây) 

 20h00 tại Chùa Nghệ Sỹ đường số 8 – Phường 11 - Quận Gò Vấp. 

Đón khách tại Miền Tây: Dọc tuyến Quốc lộ 1A 

KHỞI HÀNH: Lúc 20h00 thứ 6 hàng tuần Từ TP. HCM   

Tháng 11-2018 : 23, 30 

Tháng 12 – 2018 : 7, 14, 21 

THÁNG 1-2019: 4, 11, 18, 25,  01/02/2019 

Tết Tây: KH 3 đợt 28, 29, 30/12  

Tết Nguyên Đán: 6, 7, 8, 9, 10 T2/2019  
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LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TOUR DU LỊCH HÒN SƠN 2N2D     

                        

ĐÊM 1: ĐÓN KHÁCH TẠI ĐIỂM HẸN – RẠCH GIÁ  

20h30: Xe và hướng dẫn viên Thiên Thần Nhỏ đón quý khách tại điểm hẹn, Đoàn lên xe 

máy lạnh đời mới, tiện nghi khởi hành đi Rạch Giá. HDV cùng đoàn sinh hoạt và nghỉ 

ngơi trên xe, đảm bảo sự nghỉ ngơi cho du khách trên đoạn đường dài hơn 260 km. 

NGÀY 1: RẠCH GIÁ – DU LỊCH HÒN SƠN, TẮM BIỂN BÃI BÀNG  

06h00: Đoàn tới Rạch Giá, HDV hướng dẫn du khách lên tàu cao tốc để khởi hành đi Hòn 

Sơn Rái. 

07h30 Tàu cập cảng Hòn Sơn. Quý khách di chuyển về khách sạn/ nhà nghỉ gửi đồ (hoặc 

nhận phòng nghỉ ngơi nếu có phòng trống). Khách sạn ngay tại trung tâm Bãi Nhà, 

thuộc dạng tốt nhất tại Hòn Sơn, đầy đủ tiện nghi: Tivi, máy lạnh, wifi… Phòng phòng 

sạch sẽ thoáng mát, gần biển. Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.   

09h00: Đoàn nhận xe máy (2 người/xe) bắt đầu hành trình khám phá đảo Hòn Sơn:  

 Hdv đưa đoàn đến Bãi Bàng – bãi biển thơ mộng, hoang sơ đẹp không thua bất kỳ 

bãi biển nào của Việt Nam. Với bãi cát dài, hàng dừa xanh, nước biển trong và rất 

sạch sẽ. Quý khách Thỏa sức vùng vẫy với cát trắng – thắng cảnh đẹp. 

11h30: Đoàn dùng cơm trưa với những món hải sản tươi sống. 

13h30: Đoàn khám phá đỉnh Ma Thiên Lãnh – Tiên cảnh giữa biển khơi. HDV 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. 

 Trở về phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi. 

18h00: Đoàn dùng Tiệc BBQ hải sản  thực đơn phong phú đặc sắc.  Sau đó về khách sạn 

nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá Hòn Sơn về đêm.  

NGÀY 2: THAM QUAN DẠO ĐẢO, MUA ĐỒ LƢU NIỆM – VỀ LẠI SÀI GÒN 

06h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng, uống cà phê, ngắm bình minh, tắm biển. 

07h30: HDV đưa quý khách Tham quan quanh đảo với nhiều điểm nổi bật, chụp hình lưu 

niệm:  
 Tham quan bãi Giếng – làng chài xã đảo. 

 Tham quan Thánh thất Cao Đài,Chùa Phật, Dinh Ông linh thiêng,thắp nhang cầu 

phúc. 

 Tham quan chụp hình tại đỉnh Yên Ngựa, ngắm nhìn toàn cảnh tại Hòn Sơn. 

 Chụp hình check in cây Dừa nằm và bãi đá đẹp tại Bãi Xếp. 
 Tham quan và chụp hình check in thác nước tuyệt đẹp tại Hòn Sơn. 

 Mua sắm hải sản tươi sống, nước mắm về làm quà cho người thân 

10h15: Đoàn ăn trưa, Chuẩn bị hành lý rời đảo. 

12h00: Đoàn ra bến tàu, về lại Rạch Giá.  

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. 

21h00: Về đến TP.HCM. HDV sẽ Đưa Quý khách về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc chương 

trình tham quan Hòn Sơn 2N2Đ thú vị. HDV chia tay đoàn, tạm biệt  và hẹn gặp lại 

Quý khách trên những hành trình khám phá thú vị khác của công ty! 


