
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI 
 Thời gian: 3 ngày 2 đêm 

 Đón tiễn: Bao vé Máy bay  

 Khởi hành: Hàng ngày 

 
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH:  

 Bao trọn gói vé máy bay khứ hồi 

 Lịch khởi hành liên tục hàng ngày 

 Tham quan địa danh lịch sử 

 Tắm biển thưởng thức hải sản 

 Dâng hương tưởng niệm Cô Sáu. 

 Khám phá vùng đất tâm linh 

 

NGÀY 1: TP. HCM – CÔN ĐẢO | (Ăn Trưa, Tối) 

Sáng:    Đón quý khách tại Cổng D1 -Ga trong nước làm thủ tục bay từ Tp.HCM – Côn Đảo. 

Trưa:      HDV đón quý khách tại sân bay, Trên đường đi Quý khách sẽ được nghe thuyết minh 

các điểm trên đường về như: làng Cỏ Ống, Lò Vôi, Nghĩa trang Hàng Keo,… 

– Xe đưa đoàn dùng cơm trưa, nhận phòng nghỉ ngơi. 

Chiều:  Quý khách tham quan tận cùng phía Nam của đảo theo trình tự sau: 

    Ngắm cảnh bãi Đá Trắng, Mũi Cá Mập. Viếng bia tưởng niệm cuộc vượt 

ngục vũ trang lớn nhất Côn Đảo. Ngắm cảnh đỉnh Tình Yêu, Bãi Nhát – bãi 

biển cấu tạo bằng hàng triệu viên đá cuội, một bãi cát trắng tinh lộ ra khi thủy 

triều xuống. 

 Cảng Bến Đầm: Tham quan cảng lớn nhất và là kinh tế chính của Côn Đảo. 

Ngắm cảnh đẹp hòn Bà và núi Thánh Giá. 

 Tiếp tục tham quan và tìm hiểu nơi nuôi cấy ngọc trai đặc biệt tại Côn Đảo. 

 Viếng chùa Núi Một: còn gọi là Vân Sơn Tự. Một công trình mới được trùng 

tu với kinh phí trên 100 tỷ đồng. Quý khách có thể ngắm toàn cảnh 

đẹp Côn Đảo từ trên cao.  

17h00:  Về lại khách sạn nghỉ ngơi và dùng cơm chiều. Tối tự do dạo phố biển Côn 

Đảo hoặc ngồi trước Công Quán thưởng thức cà phê và nhạc nhẹ với gió biển 

trong lành. 

BẢNG GIÁ TOUR TRỌN GÓI  
(Bao Gồm Vé Máy Bay Khứ Hồi) 

TIÊU CHUẨN GIÁ GỐC 
GIÁ KHUYẾN 

MÃI 

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 

(1 NGƯỜI/PHÒNG) 

Mini Hotel 6.650.000đ 5,990,000đ 600,000đ/Phòng 

Khách sạn 2 sao 6.880.000đ 6,190,000đ 750,000đ/Phòng 

Khách sạn 3 sao 7.580.000đ 6,820,000đ 1,600,000/Phòng 

Khách sạn 4 sao 7.990.000đ 7,190,000đ 2,000,000/Phòng 



 

 

 

NGÀY 2: THAM QUAN CÔN ĐẢO | (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 

Sáng:    Xe và hướng dẫn đón Quý khách tại điểm hẹn, tham quan theo trình tự sau: 

 Dinh Côn Đảo: Nghe thuyết minh tổng thể Côn Đảo xưa và nay, xem các 

hiện vật gốc được trưng bày. 

 Trại Phú Hải: là trại tù cổ kính và lâu đời do thực dân Pháp xây dựng. Nơi 

đây nổi tiếng với hầm xay lúa, khu biệt giam và khu đập đá Côn Lôn. 

 Chuồng cọp kiểu Pháp: Hay còn gọi là trại Phú Thọ, là tâm điểm nhà tù Côn 

Đảo. Khám phá hệ thống Chuồng Cọp kiên cố được xây dựng ẩn giữa các tòa 

nhà như mê cung. Xem chuồng cọp và nghe mô tả các hình thức tra tấn thể 

xác các tù nhân. 

 Chuồng cọp kiểu Mỹ: hay còn gọi là trại Phú Bình với các dãy phòng giam 

nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây dựng vào năm 1971. Nơi đây chủ yếu tra tấn tù 

nhân về tinh thần, là nơi nhận được tin Sài Gòn giải phóng đầu tiên.  

 Nghĩa trang Hàng Dương: gần 2000 ngôi mộ được chôn vùi nơi đây. 

Viếngđài tưởng niệm, các phần mộ liệt sĩ  Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh 

và thắp hương các phận mộ khác. Viếng mộ chị Võ Thị Sáu là nữ tử tù đầu 

tiên tại Côn Đảo.  

 Khu biệt lập Chuồng Bò: Được dùng để chăn nuôi bò qua thời 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. Bà Phi Yến là thứ phi 

của chúa Nguyễn Ánh, là 1 trong 2 người phụ nữ bảo trợ tâm linh cho người 

dân Côn Đảo. Viếng Miếu, nghe kể chuyện về Bà và tìm hiểu câu hát ru “Gió 

đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”. 

Trưa:   Dùng cơm trưa. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều:  Quý khách khởi hành về phía Bắc đảo khoảng 12km: 

 Tham quan và tắm biển bãi Đầm Trầu  

 Trên đường đi viếng Miếu Cậu – nơi thờ Hoàng tử Cải con chúa Nguyễn Ánh 

và bà Hoàng Phi Yến 

 Quay về Trung tâm. Dùng cơm chiều. Tự do khám phá Côn Đảo về đêm. 

 

NGÀY 3: CÔN ĐẢO – TP.HCM | (Ăn Sáng) 

Sáng:    Quý khách dùng điểm tâm sáng, trả phòng. Tự do tham quan và mua sắm hàng 

lưu niệm, đặc sản tại chợ Côn Đảo.  

 Trả phòng (trễ nhất là 12h00). Xe đưa đoàn ra sân bay Côn Đảo, khởi hành về 

Tp.HCM. Chia tay và hẹn ngày gặp lại. 
Lưu ý:   

 Khi đi Qúy khách vui lòng mang theo trang phục kín đáo (quần dài, áo có cổ) 

để viếng nghĩa trang Hàng Dương. 

 Qúy khách mang theo giấy tờ tùy thân và giấy khai sinh cho trẻ nhỏ để lên 

máy bay. Hành lý xách tay mang theo quy định của hãng hàng không. 

 Thời gian nhận phòng 14h00, trả phòng 12h00. Tùy theo tình trạng phòng mà 

lễ tân các khách sạn, resort sẽ hỗ trợ cho nhận phòng sớm (toàn bộ hoặc một 

vài phòng)nhưng không được trả phòng trễ. 
 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

Phương tiện:  



 

 

 Vé máy bay khứ hồi: (Sài Gòn – Côn Đảo) + 20kg Hành lý xách tay 

 Xe máy lạnh tham quan theo chương trình. 

 Xe đón – tiễn cảng Côn Đảo sử dụng chung xe của khách sạn/resort 

Lưu trú: Theo tiêu chuẩn đăng ký 

 Khách sạn: Tiện nghi, tivi, máy lạnh, nước nóng lạnh, vệ sinh khép kín (2-3-4 

khách/phòng)  

Các bữa ăn theo chương trình: 

 02 bữa Buffet nếu chọn tiêu chuẩn từ resort 3 sao trở lên. Các tiêu chuẩn còn lại 

ăn sáng gồm 01 phần ăn + 01 phần nước. 

 Ăn chính 04 bữa: Cơm phần, các món cơ bản gồm: mặn, canh (hoặc lẩu), xào, 

rau trộn, uống trà đá đơn giá 160.000đ/suất. 

 Các bữa ăn được thay đổi nhà hàng khác nhau để du khách không nhàm chán. 

 Hướng dẫn viên địa phương: nhiệt tình, tận tâm, vui tính. 

Dịch vụ khác: 

 Bao gồm vé tham quan cho tất cả các điểm du lịch theo chương trình.  

 Bảo hiểm du lịch trọn tour, mức bồi thường tối đa 20.000.000đ/trường hợp.  

 Khăn lạnh, nước suối mỗi ngày (01 lượt/khách/ngày) 

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 

 Ăn uống, tham quan ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi và các chi phí tắm 

biển, giải trí cá nhân. 

 Thuế VAT 10% 

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 02 tuổi: Miễn giá tour (Cha mẹ tự lo cho bé) + 10% vé máy bay. 

 Trẻ em 02 ÷ 04 tuổi: miễn giá tour (Cha mẹ tự lo cho bé) + 75% vé máy bay 

 Trẻ em từ 05 ÷ 10 tuổi: 75% giá tour + 75% vé máy bay (Bao gồm các dịch vụ 

ăn uống, ghế ngồi trên xe nhưng bé ngủ chung với cha mẹ, không có giường 

riêng). 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% như người lớn. 

 Khách đi tour kèm theo 02 trẻ em dưới 05 tuổi trở lên: quý khách mua thêm 1 

vé 75% giá tour để có tiêu chuẩn ăn uống, ghế ngồi trên xe, tham quan cho bé. 

PHỤ THU LỄ: 

 Lễ 30/04: 30% 

 Giỗ Tổ: 10% 

 Quốc Khánh: 10% 

 Tết Tây: 20% 

 Tết Nguyên Đán: 40% 

 

 

SAIGON STAR TRAVEL 
CHINH PHỤC ĐỈNH CAO – HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO 
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