
 

Mã Tour : 021-ND2020 

    TOUR KHÁM PHÁ QUẦN ĐẢO NAM DU 

 

 

 

Phương tiện: Đi và về xe giường nằm 

Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

Khởi hành:  Hằng ngày 

Tiêu chuẩn Giá tour (vnđ/khách) Phụ thu phòng riêng (vnđ/phòng) 

 Khách sạn tiêu chuẩn 2,149,000  

ĐÊM KHƠI HÀNH: TP. HCM – RẠCH GIÁ Ngủ đêm trên xe 

22h30: Xe và HDV 168 Travel đón Quý khách tại: điểm hẹn 

22h45: Sau khi đón Quý khách tại điểm hẹn, Đoàn khởi hành đi Rạch Giá 

 

NGÀY 1: RẠCH GIÁ – NAM DU Ăn Sáng, Trưa , Chiều 

Sáng: Đoàn đến Rạch Giá, Quý khách dùng điểm tâm (cơm tấm, bánh canh, nui, 

hủ tíu). 

o 07h00: HDV hướng dẫn Quý khách lên tàu cao . 

o 07h15: Tàu xuất phát thẳng tiến Nam Du. 

o 10h00: Tàu đến Nam Du 

o Quý khách Nhận phòng, nghỉ ngơi 

o 11h00: Dùng cơm trưa với các món hải sản tươi sống.  

o  . 

o 14h00: Đoàn đi xe máy viếng chùa bà Chúa Xứ ở đảo,  

o Tiếp tục hành trình đoàn đến bãi Cây Mến – Là bãi biển đẹp nhất trong quần đảo 

Nam Du. Quý khách tự do tắm biển, khám phá phong cảnh tuyệt đẹp của đảo, nghỉ 

ngơi, thư giãn ở những quán nhỏ sẽ cho du khách có những trải nghiệm khác biệt 

với du lịch thuần túy. 

o 16h30: Đoàn di chuyển về lại cảng tàu . 

o 18h30: Đoàn thưởng thức tiệc BBQ dân dã với hải sản tươi sống tại đây và tự do 

thưởng ngoạn cảnh đêm tại Đảo Nam Du.  

 



 

 

 

 

 

 

NGÀY 02 : HÒN NGANG – HÒN MẤU Ăn Sáng, Trưa, Chiều 

o Sáng: Quý khách dùng điểm tâm với các món ăn địa phương: cơm, hủ tíu, bún 

riêu… 

o 07h00: Quý khách lên thuyền khởi hành đi Hòn Mấu, ngắm bãi đá đen – là bãi tắm 

đẹp nhất của quần đảo Nam Du. Nơi đây còn có Dinh Ông – miếu thờ Ông Nam 

Hải, là cơ sở tín ngưỡng của người dân nơi đây. Quý khách ghé bè nuôi cá, để mua 

các loại hải sản biển – nổi tiếng nhất là Ghẹ Nam Du với giá cả rất bình dân. Tự do 

đi dạo biển, thư giãn tại Ba Hòn Nồm.Dùng đặc sản cháo nhum. Quý khách tắm 

biển và vui chơi tự do 

o 15:30 Thuyền đưa quý khách tham quan làng cá bè hòn Ngang – trung tâm hành 

chính xã Nam Du 

o 17:00 Thuyền trở về Nam Du, dùng cơm chiều. 

o 19:00 Quý khách tự do nghỉ đêm tại đảo 

 
 

NGÀY 03: NAM DU- RẠCH GIÁ – HỒ CHÍ MINH Ăn Sáng, Trưa 

 Sáng: Quý khách dùng điểm tâm với các món ăn địa phương: cơm, hủ tíu, bún 

riêu… 

 09h00: Quý khách lên tàu cao tốc để trở về đất . 

 12h00:Tàu đến Rạch Giá. Đoàn dùng cơm trưa tại Rạch Giá 

13h45: Xuất phát trở về SG 

 19h45: Xe về đến TPHCM. Đưa Quý khách về đến điểm đón. Kết thúc chương 

trình tham quan ấn tượng, chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong các chuyến đi 

sau. 

  



 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 + Xe máy lạnh ghế ngồi đời mới ghép khứ hồi tuyến: Tp.HCM – Rạch Giá: 

 Đổi sang xe giường nằm: phụ thu 150,000đ/khách 

 Khởi hành hàng ngày , nếu khởi hành dưới 10 khách, HDV đón khách tại Rạch Giá ( HDV không đi cùng 

từ TP.HCM ) 

 + Dịch vụ lưu trú : nhà nghỉ 4-6 khách/phòng ( máy lạnh ) 

• Phụ thu phòng đơn: 350.000 VNĐ/ phòng. 

• Phụ thu phòng đôi: 120.000VNĐ/voucher. 

• Phụ thu phòng ba: 90.000 VNĐ/voucher. 

Ăn chính:  

 05 bữa: là các loại hải sản tươi sống tại Nam Du ( bao gồm 01 bữa BBQ hải sản địa phương ) 

Ăn sáng: 03 bữa 

Phí tàu tham quan Hòn Mấu 

Xe ôm tham quan Đảo 

Bảo hiểm du lịch: 20.000.000 đ/Người/trường hợp 

1 HDV giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Nước suối: 1 chai ABC 500ml/ngày/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

Nón du lịch: 1 nón 168TRAVEL/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 



 

  

 

 

Giặt ủi, điện thoại,ăn uống và các chi phí ngoài chương trình ….. 

Phụ thu khách quốc tịch nước ngoài 350,000đ/khách  

Tiền Tip cho HDV và tài xế ( tùy du khách ) 

VAT 10% ( nếu yêu cầu ) 

Phụ thu Lễ/Tết: 400.000đ/khách 

 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

1.Trẻ từ 1 - 4 tuổi miêñ phí – cha mẹ lo toàn bộ chi phí cho bé nếu có phát sinh. 

2.Trẻ từ 5 - 10 tuổi: 75% giá vé người lớn .Tiêu chuẩn: 01 suất ăn, ghế ngồi, ngủ chung với Ba Mẹ.  

3.Trẻ từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour - như người lớn. 


