
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 
 

ĐẢO NAM DU - TIỆC BBQ  
“TẮM BIỂN - DU NGOẠN ĐẢO - THƯỞNG THỨC BBQ” 

 

 Thời gian      : 2 Ngày - 2 Đêm 

 Phương tiện  : Xe giường nằm cao cấp 

 Khởi hành    : Thứ 6 hàng tuần 

 

BẢNG GIÁ TOUR TRỌN GÓI  

TIÊU CHUẨN GIÁ GỐC 
GIÁ KHUYẾN 

MÃI 

LỊCH KHỞI 

HÀNH 

Trọn gói 1,990,000đ 1,790,000đ Thứ 6 hàng tuần 

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TOUR: 

 Tour được tổ chức bởi Saigon Star Travel: Là đơn vị lữ hành hàng đầu Việt Nam 

với các Chùm Tour Vip Đảo giá cực hấp dẫn, đặc biệt là Tour Nam Du 

 Thưởng thức cháo nhum – đặc sản Nam Du 

 Thưởng thức tiệc hải sản BBQ hải sản cực hấp dẫn 

 Bao ăn uống trọn gói: 02 bữa sáng + 02 bữa trưa + 01 bữa tối 

 Phương tiện đi lại bằng xe cao cấp, và tàu cao tốc đẳng cấp 5 sao. 

 Tham quan du ngoạn đảo, thưởng ngoạn chương trình lặn ngắm sanho 

 Bao xe máy cho quý khách du ngoạn checkin quanh đảo 

 Tham gia chương trình Bar trên biển đầy thú vị cùng rượu rang + trái cây 

 Du khách sẽ được tự do du ngoạn khám phá quần đảo Nam Du với 21 hòn đảo lớn 

nhỏ nằm quây quần bên nhau, làm nên một bức tranh đầy màu sắc, một thắng 

cảnh hoang sơ nhưng quyến rũ, tuyệt đẹp. 

 Chiêm ngưỡng sức hấp dẫn của biển đảo và nét thơ mộng, trữ tình của non xanh, 

nước biếc nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một chuyến đi đầy thú vị với 

nhiều khám phá mới. 

 Thỏa thích thưởng thức hải sản tươi sống được người dân mới đánh bắt lên và chế 

biến ngay tại chỗ và hòa cùng cuộc sống đơn sơ của những người dân miền biển 

sẽ giúp bạn có những giây phút thật bình yên, thoải mái. 

 

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 
 Cty Du lịch Saigon Star Trung tâm văn hóa Q12: Lúc 20h30 

 Pandora Trường Chình, Quận Tân Bình: Lúc 21h00 

 Nhà văn hóa Thanh Niên – 04 Phạm Ngọc Thạch: Lúc 21h30 

 Bến xe Miền Tây, Quận Bình Tân: Lúc 22h00 

 

 

ĐÊM 1: HCM - KHỞI HÀNH TOUR NAM DU 2 NGÀY 2 ĐÊM 

21h00: Xe và HDV Công ty Du Lịch SAIGON STAR đón quý khách tại điểm hẹn, 



 

 

khởi hành đi Nam Du. Qúy khách cùng tham gia giao lưu, và nghỉ ngơi trên 

chiếc xe đời mới sang trọng. 

 

Sáng:  Quý khách dùng sáng tại nhà hàng gần bến tàu, sau đó đoàn khởi hành đi đảo 

Nam Du, giờ tàu khởi hành theo quy định của hãng tàu. Thời gian từ Rạch Giá 

đến Quần Đảo Nam Du khoảng 02h15 phút tuỳ theo tình hình thời tiết. 

 Du Khách có thể di chuyển ra sau boong tàu chụp hình, ngắm vùng biển Vịnh 

Thái Lan khi tàu rời cảng 30 phút. 

 

Trưa:  Du khách sẽ ăn trưa tại Nam Du khoảng 11h30 (tuỳ theo tình thực thực tế của 

đoàn thời gian ăn có thể thay đổi ), với các món ăn mang đậm chất nơi miền 

biển đảo, sau khi ăn trưa quý khách sẽ nhận phòng nghỉ ngơi. 

Thực đơn: 

- Lẩu chua cá bóp/cá mú + xương xanh 

- Mực xào chua ngọt 

- Cá chiên – gỏi xoài 

- Cá biển kho tộ 

- Cơm trắng 

- Tráng miệng 

- Trà đá + khăn lạnh 

 

Chiều: Tàu du lịch đưa du khách tham quan Quần Đảo Nam Du , chuyến tham quan 

sẽ kéo dài khoảng 3 đến 4 tiếng (Dựa vào tình hình thời tiết thời gian tham 

quan có thể ngắn hơn hoặc dài hơn). 

 Chương trình tham quan quần đảo Nam Du, du khách sẽ được lênh đênh trên 

biển, dừng đỗ tại một vùng nước cạn bất kì để du khách lặn ngắm san hô và 

câu cá (Nam Du nổi tiếng với những rạn san hô vô cùng hoang sơ). 

 Qúy khách cùng thưởng thức Chương trình Bar Nổi Trên Biển cực kỳ hấp 

dẫn với rượu vang, trái cây, thưởng thức miễn phí cháo nhum đặc sản Nam 

Du thơm ngon, bổ dưỡng, cùng hòa theo những vũ điệu biển khơi Dancing vui 

nhộn. 

 Đoàn sẽ di chuyển qua Hòn Mấu (Hòn đảo có bãi biển đẹp nhất tại Nam Du), 

du khách tự do tắm biển, chụp hình tại đây. Thời gian tắm biển tại Hòn Mấu là 

1 đến 2 tiếng. Để đến Hòn Mấu du khách sẽ phải di chuyển từ tàu du lịch lớn 

sang tàu nhỏ để vào đảo, đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. 

 Du khách rời Hòn Mấu để về Hòn Lớn, chương trình du ngoạn (Hòn Dầu, Hòn 

Ông, Hai bờ đập, Ba Hòn Nồm…) sẽ kết thúc lúc 17h00 chiều. 

 

Lưu ý: Du khách khi tham quan chương trình đi biển : 

 Câu cá, lặn ngắm san hô: Mặc áo phao đầy đủ khi xuống biển, di chuyển nhẹ 

nhàng khi nhận trang thiết bị. (Thời gian dự kiến tham gia câu cá và lặn ngắm 

san hô là 01h30 phút). 

 Tắm biển tại Hòn Mấu: sẽ di chuyển bằng vỏ lãi (tàu nhỏ) vào trong Hòn Đảo 

này, du khách lưu ý di chuyển không chen lấn, ngồi cố định vị trí khi xuống tàu 

nhỏ, không đùa giỡn khi tàu đang di chuyển (Thời gian dự kiến tắm biển và 

tham quan tại đây khoảng 01h30 phút). Dụng cụ du khách cần trang bị: Đồ 

bơi, dép kẹp, kem chống nắng, nón…. Không đeo nữ trang khi tham quan 



 

 

chương trình đi biển. 

18h00: Du khách tham quan đảo Nam Du cùng thưởng thức bữa tiệc BBQ hải sản 

(ghẹ, mực tươi sống, ốc các loại,cá ,nhum…). 

Thực đơn tiệc BBQ Hải sản tối: 

- Cá nướng 

- Bánh tráng + rau sống + bún tươi 

- Sò quạt nướng mỡ hành 

- Sò tộ nướng mỡ hành 

- Hào đá nướng phô mai 

- Ghẹ hấp nước dừa / Hoặc tôm 

- Lẩu hải sản + Mì + Rau 

- Tráng miệng  

- Trà đá + + Khăn lạnh 

- Thùng loa Karaoke phục vụ văn nghệ cho quý khách 

Tối:    Quý khách tự do sinh hoạt, hoặc khám phá Nam Du với chương trình câu thẻ 

mực về đêm (tự túc). 

 

NGÀY 2: QUẦN ĐẢO NAM DU - RẠCH GIÁ | KẾT THÚC TOUR ĐẢO NAM 

DU 2 NGÀY 2 ĐÊM | ĂN SÁNG, TRƯA 

Sáng:   Du khách sẽ ăn sáng trên đảo,  

Thực đơn sáng trên đảo gồm: 

- Cơm sương trứng 

- Hủ tiếu hải sản 

- Bánh canh hải sản 

- Mỳ hải sản 

- Nui hải sản 

- Nước giải khát (trà đá đường, chanh đá, cà phê,...) 

07h00: Hướng Dẫn Viên sẽ hướng dẫn du khách đến địa điểm tập trung để nhận xe 

máy tham quan quanh đảo chính (Hòn Lớn). 

 Đoàn viếng chùa bà chúa xứ trên đảo để cầu an lành cho gia đình 

 Tham quan quanh Hòn Lớn, du khách sẽ dừng chân chụp hình tại một số điểm 

ven đường có cảnh quan tuyệt vời tại đây như: Bãi đất đỏ, Cây trăm tuổi, 

mũi ba hòn, bãi ngự… 

 Qúy khách chinh phục Ngọn Hải Đăng Nam Du – Điểm cao nhất trên đảo nơi 

quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Quần Đảo Nam Du từ rên cao. 

 Dừng tại Bãi Cây Mến, một trong những bãi biển đẹp nhất của Quần Đảo 

Nam Du, tại đây du khách có thể tắm biển, nhưng thời gian sẽ phụ thuộc vào 

sự hướng dẫn của Hướng Dẫn Viên. 

10h30: Đoàn quay trở lại nhà nghỉ, sắp xếp hành lí, trả phòng. 

Trưa:  Đoàn dùng bữa trưa tại Đảo. 

Thực đơn bữa trưa hấp dẫn như: 

- Lẩu chả nhúng khổ qua 

- Tôm rim thịt ba chỉ 

- Cá xương xanh muối chiên 

- Mực hấp gừng 

- Cơm trắng 



 

 

- Tráng miệng 

- Trà đá + khăn lạnh 

 

 Du khách nếu hứng thú với các sản vật địa phương, Hướng Dẫn Viên sẽ để du 

khách được tự do mua sắm tại một số quầy hàng tại đây, sau đó du khách nhận 

vé tàu từ Hướng Dẫn Viên, xuống tàu cao tốc và khởi hành về lại đất liền. Chia 

tay Quần Đảo Nam Du, Kiên Giang. 

 

14h30: Về đến đất liền xe đưa quý khách khởi hành về lại điểm đón ban đầu. Trên 

đường về đoàn ghé trạm dừng chân để mọi người có thể vệ sinh cá nhân, ăn 

uống hoặc mua quà lưu niệm, đặc sản địa phương (thốt nốt, nem, trái cây miền 

tây...chi phí tự túc). 

 

Tối:     Xe đưa đoàn về đến Tp.HCM, HDV và Tài xế Saigon Star chia tay và tạm biệt 

Quý khách. Hẹn gặp lại Quý khách trong những hành trình tiếp theo. 

 

Lưu ý:  

 Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo 

thời tiết vá các vấn đề khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham 

quan. 

 

CHÍNH SÁCH BAO GỒM: 

 

Vận chuyển:  

 Xe đời mới, máy lạnh, tài xế ân cần chu đáo…đưa đón theo chương trình. 

 Đoàn trên 25 khách: Cty sẽ sắp xếp xe giường nằm cho quý khách. 

 Đoàn dưới 25 khách thì Cty sẽ sắp xếp xe ghế ngồi bật ngả 29 chỗ ngồi đời 

mới sang trọng. 

 Tàu cao tốc Rạch Giá – Nam Du 

Lưu trú:  

 Tiêu chuẩn Nhà nghỉ, Hotel mini (Phòng máy lạnh: 4 khách/phòng). 

- Nếu khách ở 2-3 khách/phòng thì phụ thu: 150.000đ/phòng. 

- Nếu khách ở 1 người/phòng thì phụ thu 200.000đ/phòng. 

Ăn uống: 

 Bữa sáng: 2 bữa (1 tô + 1 ly). 

 Ăn chính : 2 bữa trưa thực đơn 5-6 món: 130.000đ/suất và 1 bữa tối (BBQ Hải 

sản: 250.000đ/suất). 

Tham quan:  

 Xe máy tham quan du ngoạn quanh đảo 

 Trang bị kính lặn san hô, áo phao. 

 Tàu tham quan du ngoạn Hòn Mấu, Hòn Hai Bờ Đập. 

Bảo hiểm:  

 Qúy khách được tham gia bảo hiểm du lịch mức tối đa 20.000.000đ/vụ 

Hướng dẫn viên: 

 Hướng dẫn viên: nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn. 

Dịch vụ khác: 

 Nước suối: chai Saigon Star Travel 500ml/ ngày/ khách. 



 

 

 Khăn lạnh: 1 cái/ngày 

 Nón Saigon Star. 

VÉ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 05 tuổi: Không thu phí (gia đình tự lo cho bé). Hai người lớn chỉ 

được kèm 01 trẻ em dưới 05 tuổi, trẻ thứ hai trở lên tính 75% giá vé. 

 Trẻ em từ từ 05 ÷ 10 tuổi: tính 75% giá vé (ngủ chung với gia đình, các dịch vụ 

khác như người lớn). Tiêu chuẩn được suất ăn, ghế ngồi, tham quan như người 

lớn, nhưng ngủ ghép chung với bố mẹ. 

 Trẻ em từ 11 trở lên: 01 vé như người lớn. 

PHỤ THU LỄ: 

 Lễ 30/04: 30% 

 Giỗ Tổ: 10% 

 Quốc Khánh: 10% 

 Tết Tây: 20% 

 Tết Nguyên Đán: 40% 

KHÔNG BAO GỒM: 

- Chi phí điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi 

giải trí cá nhân. 

- Thuế VAT 10% 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR & HUỶ TOUR: 

 Qúy khách cần đặt tour trước 15 ngày để được sắp xếp vị trí trên xe một cách 

tốt nhất. 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 10 ngày: Phí hủy 20% vé.  

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 07 ngày: Phí hủy 30% vé. 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 05 ngày: Phí hủy 50% vé. 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: Phí hủy 70% vé. 

 Nếu hủy trước giờ khởi hành 48 tiếng: Phí hủy 100% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 10 ngày trước ngày khởi hành: Phí 

chuyển là 10% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 05 ngày trước ngày khởi hành: Phí 

chuyển là 20% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 03 ngày trước ngày khởi hành 48h: Phí 

chuyển là 30% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 48h ngày trước giờ khởi hành: Phí 

chuyển là 50% vé. 

Lưu ý:   

- Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể 

thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan ghi trong lịch trình. 

- Khi tham gia tour quý khách bắt buộc phải mang theo giấy tờ tùy thân để lên 

tàu, và giấy khai sinh cho trẻ nhỏ. 

 


