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Điểm nổi bật: 

• Nhiều địa điểm thú vị đang chờ bạn khám phá như Nhà tù Côn Đảo, di tích Ma Thiên Lãnh, 

Bãi Đầm Trầu, Đỉnh Tình Yêu, Mũi Chim... 

• Các bãi tắm tuyệt đẹp: Bãi tắm An Hội, Bãi tắm An Hải, Bãi tắm Đụng (lặn ngắm san hô), 

Bãi tắm Đầm Trầu, Mũi Chim, Mũi Tình yêu, Vịnh Nga. 

• Ngắm máy bay đáp xuống đường băng gần nhất Đông Nam Á. 

• Các di tích cách mạng: Dinh Chúa Đảo, Bảo tàng Côn Đảo, Di tích Trại Phú Hải, Khu biệt 

giam và Khu đập đá Côn Lôn, Khu Chuồng Bò, Khu Chuồng Cọp Pháp, Mỹ, hệ thống biệt 

giam đặc biệt tại Côn Đảo, Nghĩa Trang Hàng Dương, Miếu Bà Phi Yến, Chùa Núi Một… 

• Thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của địa phương và được hòa mình vào những hoạt động 

tập thể vui nhộn. Di chuyển bằng xe giường nằm đời mới, Tàu Cao Tốc SuperDong. 

• Hướng dẫn viên kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt tình phục vụ suốt tuyến. 

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 

sẽ, 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 đia 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 KH 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 sẽ. 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. 

 

Ghi chú: 

 * Trẻ dưới 5 tuổi: Miễn phí, ngủ chung với bố mẹ. Mỗi cặp vợ chồng chỉ được mang 

theo 01 bé miễn phí, trẻ em thứ 2 được tính 50% vé ngươi lớn. Phụ thu ghế ngồi của 

bé nếu ba mẹ có nhu cầu: 40% vé tour. 

 

- Tour bao gồm: 

+ Ăn uống: 02 bữa ăn sáng (tô + ly) 

+ Ăn chính: 02 bữa ăn chính: 150,000đ/buổi 

+ Xe Giường nằm TpHCM- Sóc Trăng: 260,000đ 

+ Phí trung chuyển Sóc Trăng – Trần Đề - Sóc Trăng: 80,000đ 

+ Tàu Cao Tốc SuperDong: Sóc Trăng – Côn Đảo: 620,000đ 

+ Phương  tiện di chuyển trên đảo 

+ Vé tham quan khu di tích: 40,000đ 

+ Lưu trú: KS 2 sao 02 khách/phòng 

+ Khăn (Xe, tàu), nước uống (xe, tàu), Nón du lịch 

+ Bảo hiểm du lịch 10.000.000 VND         

- Tour không bao gồm: 

+ Phụ thu Lễ từ 18/02/2018 đến 22/02/2018: 400.000đ/ khách 

+ Phòng đơn phụ thu: 500.000đ/phòng, 

+ Chi phí vào vào cổng Ma Thiên Lãnh tự túc. 

+ Chi phí lặn ngắm san hô tự túc. 

+ Các chi phí ngoài chương trình (điện thoại, giặt ủi tại khách sạn và các chi phí cá nhân 

khác). 

+ Ghế dù, nước ngọt tại bãi Đầm Trầu. 

+ Chương trình viếng mộ Cô Võ Thị Sáu về đêm. 

+ Chi phí ăn hải sản ngoài chương trình. 

+ Thuế VAT 10%. 

+ Tiền tip Bác tài và HDV. 

- Điều kiện hủy tour 

- Quý khách đăng ký tour trước  ngày khởi hành tối thiểu 15 ngày. 

- Ngay khi đăng ký, Quý khách vui lòng tạm ứng ít nhất 50% giá tour. Hủy tour ngay sau 

khi đặt cọc, chịu phí 30%. 

- Thay đổi lic̣h hoăc̣ huỷ tour từ 6 - 9 ngày, chịu phí 50% . 



- Thay đổi lic̣h hoăc̣ huỷ tour từ 4 - 6 ngày, chịu phí 75% . 

- Thay đổi lic̣h hoăc̣ huỷ tour từ 2 - 4 ngày, chịu phí 90%. 

- Thay đổi lic̣h hoăc̣ huỷ tour trước 24 giờ, chịu phí 100%. 

- Lưu ý trường hợp chương trình tour có  phương tiện vận chuyển là tàu hỏa, tàu lửa, cao 

tốc, máy bay,…Khi Quý khách thay đổi lịch hoặc hủy tour: 

+ Đối với vé máy bay: Chịu phí 100% giá vé. 

+ Đối với vé tàu lửa: chịu phí dịch vụ + phí quy định của đường sắt. 

 

CÁC LƯU Ý KHÁC: 
- Lí do thời tiết tàu Superdong không thể khởi hành, tour sẽ bị hủy. Công ty Liberty Travel 

sẽ hoàn lại tiền tour cho quý khách. Quý khách sẽ chịu phí xe giường nằm đi và về. 
 

- Điểm đón khách: Bến xe Miền Tây 

 

CAM KẾT UY TÍN - CHẤT LƯỢNG – PHỤC VỤ NHIỆT TÌNH ! 

 


