
 

 

 làHÀNH TRÌNH CHINH PHUC̣ BIỂN ĐẢO 

KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO TÂM LINH  

 Thời gian: 02 ngày 02 đêm – Phương tiện: Đi về tàu Super Dong 

 Tham quan – dã ngoại – tắm biển và thưởng thức hải sản… 
 

 

ĐÊM 01:  TP.HCM – SÓC TRĂNG       

HDV Công ty Du lịch Biển Đảo đón Quý khách tại Bến Xe Miền Tây. Quý khách nghỉ đêm trên xe với giấc 

ngủ thật ngon. 

Ngày 01:  SÓC TRĂNG - KHÁM  PHÁ CÔN ĐẢO       (Ăn sáng, trưa) 

05h30: Đoàn đến Sóc Trăng xe đưa đoàn vào nhà hàng. Quý khách vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sáng tại 

nhà hàng. 

07h30: Đoàn khởi hành ra bến tàu Trần Đề làm thủ tục đi tàu cao tốc qua Côn Đảo (08h30 – 11h00). 

11h00: Quý khách đến cảng Bến Đầm đoàn tự do ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm tại đây. Đoàn khởi hành về 

thị trấn Côn Đảo, trên đường đi Quý khách dừng chân ngắm cảnh Đỉnh Tình Yêu, Bãi Nhát – một 

trong những bãi cát trắng đẹp nhất Côn Đảo, vượt Mũi Cá Mập, chiêm ngưỡng ngọn Hải Đăng Côn 

Đảo.   

Trưa:  Dùng cơm trưa tại nhà hàng.  

Chiều:  Đoàn chúng ta khởi hành đi tham quan: 

Dinh chúa Đảo, Cầu tàu 914 nơi được ghi nhận có 914 tù nhân đã ngã xuống để xây dựng.  

Trại Phú Hải là trại tù cổ kính và lâu đời do thực dân Pháp xây dựng. Nơi đây nổi tiếng với hầm xoay 

lúa, khu biệt giam và khu đập đá Côn Lôn …  

Chuồng Cọp Kiểu Pháp hay còn gọi là trại Phú Tường, với hệ thống Chuồng Cọp được xây dựng như 

mê cung và nghe về những cách thức tra tấn tù nhân đầy khắc nghiệt.  

Chuồng Cọp Kiểu Mỹ hay còn gọi là trại Phú Bình với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp. Tuy 

nhà tù không được xây dựng kiên cố như Chuồng Cọp Pháp nhưng nơi đây cũng là một nỗi ám ảnh đối 

với tù nhân vì những kiểu tra tấn tinh thần. 

Miếu bà Phi Yến nơi thờ phượng bà Lê Thị Râm, vợ chúa Nguyễn Ánh…. viếng Chùa Núi Một – 

một di tích có phong cảnh hữu tình gắn liền với địa danh Côn Đảo, phục vụ nhu cầu tâm linh của người 



 

 

dân Côn  Đảo và khách thập phương (nếu có thời gian). 

Hoặc quý khách có thể lựa chọn option tour ghép sau: 

Khám phá Hòn Bà (phụ thu 280.000đ/ khách): Quý khách khởi hành ra Bến Đầm bắt đầu hành 

trình trở thành một ngư dân thật sự. Đến cảng Bến Đầm quý khách lên đò thưởng ngoạn cảnh đẹp của 

Vịnh Bến Đầm với các Hòn Bà, Hòn Trọc, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Nhỏ…. tự do chụp những tấm 

hình đẹp để lưu niệm. Đoàn dừng chân tại Hòn Bà hoặc Hòn Trọc, nơi đây hội tụ các dải san hô với 

mật độ cao cùng các loại cá biển đẹp. Quý khách khám phá thế giới đại dương kỳ thú với hoạt động 

lặn ngắm san hô vừa câu cá, thưởng thức chiến lợi phẩm của mình tại tàu (nướng hoặc luộc). Chiều 

trở về trung tâm thị trấn. 

Tối:  Quý khách tự do thưởng thức bữa tối. 

20h00: Quý khách tự do viếng nghĩa trang Hàng Dương nơi yên nghĩ của hơn 2.000 nấm mộ và đặc biệt là 

mộ Cô Sáu - Võ Thị Sáu. Quý khách nghỉ đêm ở Côn Đảo.  

Ngày 02: KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO – SÓC TRĂNG – TP.HCM (Ăn sáng, trưa)  

Sáng: Dùng điểm tâm sáng, tiếp tục lộ trình xe đưa đoàn đến Đầm Trầu, Quý khách sẽ đi qua các địa danh: 

Làng Cỏ Ống mang tên một loại cỏ hình ống, chiều cao từ nửa thước trở lên, Lò Vôi – được người 

Pháp xây nên nhằm sản xuất vôi và kết hợp một số phụ gia tạo thành chất kết dính thay cho xi măng, 

nghĩa địa Hàng Keo – nghĩa địa đầu tiên tại Côn Đảo.  

Đoàn dừng chân viếng Miếu Cậu để thắp nén nhang nơi thờ hoàng tử Cải, con trai của chúa 

Nguyễn Ánh và bà Hoàng Phi Yến, tắm biển tại bãi Đầm Trầu - một bãi tắm với cát vàng mịn màn, 

làn nước trong xanh màu ngọc bích – Quý khách tự do tắm biển, thưởng thức hải sản, tư ̣do tham 

quan bãi Suối Nóng (hay còn gọi là bãi Bí Mật) - một bãi biển còn giữ nguyên nét hoang sơ và ít 

người biết đếnTrên đường đi Quý khách, một hệ sinh thái rừng ngập mặn hiếm có ở các hòn đảo 

khác.  

Trưa:   Dùng cơm trưa tại nhà hàng, quý khách làm thủ tục trả phòng xe đưa quý khách mua sắm tại chợ 

Côn Đảo, đoàn khởi hành đến cảng Bến Đầm. 

12h30: Đoàn tâp̣ trung taị cảng Bến Đầm, làm thủ tuc̣ lên tàu, khởi hành về Sóc Trăng theo chuyến tàu cao 

tốc lúc (13h00 – 15h30) về lại Sóc Trăng. 

15h30: Đoàn đến Sóc Trăng, đoàn khởi hành về lại Tp.HCM. Trên đường về Quý khách mua đặc sản Miền 

Tây như Nem Lai Vung, trái cây miền sông nước … về làm quà cho người thân. 

Tối:  Đoàn ghé tại trạm dừng chân để quý khách tự do dùng bữa tối. 

22h30: Về đến TP.HCM. Đến điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình tham quan chia tay đoàn, tạm biệt 

hẹHẹn gặp lại Quý khách lần sau !  

GIÁ BÁN: 2.079.000 VNĐ/KHÁCH 

(ÁP DỤNG CHO KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN) 



 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 

BAO GỒM: 

•  Vận chuyển:  

o Xe giường nằm đưa đón: TP.HCM – Trần Đề - TP.HCM 

o Vé tàu cao tốc khứ hồi: Sóc Trăng – Côn Đảo – Sóc Trăng. 

o Xe du lic̣h phuc̣ vu ̣tham quan taị Côn Đảo. 

• Khách sạn: Sea, Red, Hồng Ngọc … hoăc̣ tương đương 2 sao. Đầy đủ tiện nghi. 2-3 khách/phòng. 

• Trong trường hợp quý khách lưu đêm, hoăc̣ đăṭ vé máy bay Quý khách có thể liên hệ đến công ty du 

lic̣h Biển Đảo để được hỗ trợ giá tốt nhất. Chi tiết cụ thể xem Website: http://dulichbiendao.vn, 

http://islandseatravel.com 

• Ăn uống: theo chương trình. 

o Ăn chính: 02 buổi tại nhà hàng.  

o 02 Buổi điểm tâm sáng (phần ăn sáng + phần nước) 

• Tham quan: Vé vào cổng các điểm tham quan có trong chương trình. 

o Vé tham quan cuṃ di tích Côn Đảo. 

o Nhang viếng cuṃ di tićh Côn Đảo, Nghiã Trang Hàng Dương theo chương trình tham quan 

chiều ngày 02. 

o Chi phí ghế dù tại bãi Đầm Trầu – baĩ Suối Nóng. 

• HDV chuyên nghiệp, tận tình phục vụ đoàn suốt tuyến. 

• Bảo hiểm du lịch trọn gói, tối đa 20.000.000đ/ trường hợp. 

• Quà tặng: nón du lịch, nước suối, khăn lạnh (01 chai, 1 khăn/ngày). 

KHÔNG BAO GỒM: 

• Ăn uống ngoài chương trình, các chi phí cá nhân khác. 

• Chương trình viếng nghĩa trang Hàng Dương và mộ chị Võ Thị Sáu vào 24h00. 

• Tiền bia, nước ngọt. Tiền típ Bác tài và HDV. 

• Chưa bao gồm Thuế VAT. 

GIÁ VÉ TRẺ EM: 

• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

• Trẻ em từ 05 – dưới 10 tuổi phải đóng 60% vé/ bé. Hai người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. Từ trẻ thứ 

2 trở lên, mỗi em phải mua 01 vé. 

• Trẻ em từ 04 tuổi trở xuống miễn phí, gia đình tự lo cho bé. Hai người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. 

Từ trẻ thứ 2 trở lên, mỗi em phải đóng 60% vé/bé. (Tiêu chuẩn vé bao gồm: Suất ăn, ghế ngồi trên xe 

và ngủ ghép chung với gia đình). 

LƯU Ý: 

• Giá tour không áp dụng cho các ngày Lễ, Tết. 

http://dulichbiendao.vn/


 

 

• Phụ thu phòng đơn 350.000/ khách. 

• Đề nghị quý khách mang theo giấy tờ tùy thân và hành lý gọn gàng. 

• Chương trình có thể thay đổi thứ tự các điểm tham quan cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn 

đảm bảo đủ các điểm tham quan. 

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 50% giá tour. Hủy tour ngay sau khi đăng ký 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 từ 01 ngày, 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 sẽ chịu 100% phí dịch vụ vận chuyển 

Lịch khởi hành: 

+ THÁNG 03/2021: Tối 05; 12; 19; 26. 

+ THÁNG 04/2021: Tối 02; 09; 16; 23; 29; (phụ thu 199.000đ); 30 (phụ thu 300.000đ). 

+ THÁNG 05/2021: Tối 01 (phụ thu 250.000đ); 07; 14; 21; 28. 

+ THÁNG 06/2021: Tối 04; 11; 18; 25. 

ISLAND SEA TRAVEL - ENJOY YOUR TRIPS ENJOY YOUR LIFE 

...***... 

CÔNG TY TNHH TM DL BIỂN ĐẢO  

Văn Phòng Hồ Chí Minh: 

Add: 157/70 Nguyễn Gia Trí, P25, Q Bình Thạnh, TP.HCM. 

Văn Phòng Côn Đảo: 

Add: Khu 6, Nguyễn Thị Minh Khai, H. Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 


