
Tour Đảo Nam Du 2N2Đ | Tiệc BBQ Hải Sản 

Nam Du – một quần đảo hội tụ đầy đủ cảnh quan đẹp, đồ ăn ngon, chi phí rẻ,… 

Một địa điểm đến cực kì thu hút, đặc biệt là giới trẻ với mong muốn khám phá 

những vùng đất mới. Hãy cùng Saigon Star Travel tham khảo Lịch trình Tour Du 

lịch Đảo Nam Du 2 Ngày 2 Đêm với nhiều điều hấp dẫn ngay dưới đây! 

 

 Thời gian :2 ngày 2 đêm 

 Phương tiên : Xe giường nằm & Tàu cao tốc 

 Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần 

 Mã tour : SGS/ND020201/2022 

LỊCH TRÌNH TOUR 

LỊCH TRÌNH TOUR NAM DU 2 NGÀY 2 ĐÊM CÓ GÌ HẤP DẪN? 

 Đặc biệt tour khởi hành vào tối thứ 6 hàng tuần. 

 Tự do khám phá quần đảo Nam Du với 21 hòn đảo lớn nhỏ 

 Câu cá, lặn ngắm san hô tại những vùng biển cạn trong xanh ở Nam Du 

 Thưởng thức hải sản tươi sống, chế biến ngay tại chỗ 

 Vui chơi tại Hòn Mấu, hòn đảo có bãi biển đẹp nhất Nam Du 

 Di chuyển bằng xe du lịch máy lạnh đời mới, tàu du lịch chất lượng cao. 

CÁC ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 
ĐIỂM ĐÓN KHÁCH LẺ: 

 Địa điểm 1: Trung Tâm Văn Hóa Quận 12 – Lúc 21h00 

 Địa điểm 2: Pandora Trường Chinh, Q.Tân Bình – Lúc 21h15 

 Địa điểm 3: Nhà Văn Hóa Thanh Niên – Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 – 

Lúc 21h45 

 Địa điểm 4:Bến Xe Miền Tây – Lúc 22h15 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH ĐOÀN: 

 Đón tại Cơ Quan Khách Hàng 

https://www.facebook.com/TourSaiGonStarTravel


 Đón theo yêu cầu Khách Hàng 

ĐÊM 1: KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐẢO NAM DU 2 NGÀY 2 ĐÊM 

21h00: Xe và HDV Saigon Star Travel đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi 

hành Tour Du Lịch Nam Du 2 Ngày 2 Đêm bằng xe giường nằm cao cấp. Quý 

khách nghỉ đêm trên xe. 

NGÀY 1: KHÁM PHÁ CHƯƠNG TRÌNH TOUR NAM DU 2 NGÀY 2 ĐÊM 

BẾN TÀU – VỊNH THÁI LAN 

Sáng: Sau điểm tâm sáng tại bến tàu, Quý khách lên tàu 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 2h30 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: Khoảng 11h30, Du khách sẽ dùng bữa trưa tại Nam Du (tuỳ theo tình thực 

thực tế của đoàn thời gian ăn có thể thay đổi), với các món ăn từ cá biển và mang 

đậm chất hương vị nơi miền biển đảo. Sau khi ăn trưa Quý khách sẽ nhận phòng 

nghỉ ngơi. 

13h30: Tàu du lịch đưa du khách tham quan những điểm đến đầu tiên trong lịch 

trình du lịch Nam Du 2N2Đ. 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) . 

 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 (trên tàu có trang bị áo phao và 

kính lặn). 

 Đoàn di chuyển qua Hòn Mấu, du khách tự do tắm biển, chụp hình tại đây. 

Thời gian tắm biển tại Hòn Mấu là 1 đến 2 tiếng. 

 Vì là vùng nước cạn nên để đến Hòn Mấu, du khách sẽ phải di chuyển từ 

tàu du lịch lớn sang tàu nhỏ để vào đảo (chi phí tàu nhỏ đã bao gồm trong 

chương trình). 

 Đoàn rời Hòn Mấu về lại đảo chính Hòn Lớn. Trong thời gian di chuyển 

(30 phút), tàu sẽ phục vụ cháo Nhum miễn phí cho du khách. 

https://saigonstartravel.com/


 Chương trình tham quan và ngắm vùng biển tại Nam Du (Hòn Dầu, Hòn 

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

18h00: Du khách tham quan Đảo Nam Du cùng thưởng thức bửa tiệc BBQ Hải 

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

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

mực về đêm (tự túc). 

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

 Câu cá, lặn ngắm san hô: Quý khách 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 1h30 phút) 

 Tắm biển tại Hòn Mấu: Đoàn 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 1h30 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. 

NGÀY 2: NAM DU – RẠCH GIÁ | KẾT THÚC TOUR NAM DU 2 NGÀY 2 

ĐÊM 

THAM QUAN HÒN LỚN BẰNG XE MÁY:  

Sáng: Du khách sẽ dùng điểm tâm sáng trên đảo. Sau đó, Hướng Dẫn Viên sẽ 

hướng dẫn du khách đến địa điểm tập trung để nhận xe tham quan quanh đảo 

chính (Hòn Lớn). 

 Chương trình tham quan Hòn Lớn du khách sẽ di chuyển bằng xe máy 2 

người/xe (phí xe đã bao gồm trong chương trình). 

 

 Đoàn 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… 

 Tham quan Bãi Cây Mến, một trong những bãi biển đẹp nhất của Quần Đảo 

Nam Du, tại đây du khách có thể tắm biển, tham gia các trò chơi với sự tổ 

chức của Hướng dẫn viên. 



 Đoàn quay trở lại nhà nghỉ, sắp xếp hành lí, trả phòng (vào mùa cao điểm 

Quý khách phải trả phòng sau khi dùng điểm tâm sáng theo yêu cầu của 

nhà nghỉ) 

Buổi trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại Hòn Lớn. 

 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. 

Về đến điểm hẹn ban đầu. HDV 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. 

Trên đây là lịch trình chi tiết Tour Nam Du 2 Ngày 2 Đêm giá rẻ của SaiGon 

Star Travel. Mọi thông tin chi tiết về lịch trình cũng như về yêu cầu đặt chương 

trình Tour Nam Du Quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua 

số Hotline: 0907422717 để được hỗ trợ chi tiết. 

 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR DU LỊCH ĐẢO NAM DU 2 NGÀY 2 ĐÊM 

TIÊU 

CHUẨN 
GIÁ GỐC 

GIÁ TOUR 

NGƯỜI LỚN 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

TRẺ EM 
(05T÷10T) 

TRẺ EM 
(02T÷04T) 

TRẺ EM 
(≤02T) 

2 SAO 2,239,000 1,790,000 75% Miễn phí Miễn phí 

 



TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ 

Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, máy lạnh, đầy đủ tiện nghi. Tài xế nhiều kinh 

nghiệm, ân cần, chu đáo…đưa đón theo chương trình. 

Lưu trú: 

 Tiêu chuẩn Hotel Mini (Phòng máy lạnh). 

 Tiêu chuẩn ngủ 4-6 người/phòng. 

Ăn uống: 

 Bữa sáng: 2 bữa. 

 Ăn chính :  

- 2 bữa trưa : 130.000Đ/khách/bữa 

- 1 bữa tối BBQ Hải sản : 250.000Đ/khách/bữa 

Vé tham quan: Tàu cao tốc Rạch Giá – Nam Du – Rạch Giá. 

 Trang bị kính lặn san hô, áo phao. 

 Tàu tham quan Hòn Mấu, Hòn Hai Bờ Đập. 

Bảo hiểm: 

 Quý khách được tham gia bảo hiểm khi đi Du Lịch, mức bồi thường tối đa: 

100.000.000đ/1 trường hợp 

 Quý khách từ 70 tuổi trở lên sẽ không được công ty đăng ký bảo hiểm du 

lịch theo QUY ĐỊNH BẢO HIỂM DU LỊCH VIỆT NAM. 

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

Quà tặng: 

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

 Khăn – Nón Saigon Star. 

VÉ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 05 tuổi: miễn 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 phòng ở 2-3 người: 200.000Đ/khách. 

 Phụ thu phòng ở 1 người : 250.000Đ/khách. 

 Phu thụ lễ 30/4 ( Khời hành 28-29-30/04): 700.000đ/người. 

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. 

Điều kiện huỷ tour: (đối với ngày thường): 

Điều kiện huỷ tour: 

 Trước 10 ngày: Charge 30% giá tour và 100% tiền vé máy bay/vé tàu 

 Trước 05 ngày: Charge 50% giá tour và 100% tiền vé máy bay/vé tàu 

 Trước 03 ngày: Charge 75% giá tour và 100% tiền vé máy bay/vé tàu 

 Trước 02 ngày: Charge 100% tiền tour và vé máy bay/vé tàu 

Các điều kiện huỷ tour: (đối với ngày lễ, Tết): 

 Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi  hành 30 

ngày: Không mất chi phí. 

 Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ 

nhật và các ngày Lễ, Tết. 

***Lưu ý khi chuyển/huỷ tour: 

 Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang 

Vé Du Lịch đến văn phòng đăng ký tour để làm thủ tục chuyển/huỷ tour và 

chịu chi phí theo quy định của SAIGON STAR TRAVEL. Không giải quyết 

các trường hợp liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại. 

 Đối với những tour còn thời hạn hủy nhưng đã làm visa, Quý khách vui lòng 

thanh toán phí visa. 

Lưu ý:   



 Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, 

các khoản bao gồm cũng như không  bao gồm trong chương trình, các điều 

kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý khách không 

trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui 

lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho mình. 

 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 như lúc đầu 

 Saigon Star Travel sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan 

trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, các sự cố về chính trị, an 

ninh,…Nếu những trường hợp trên xảy ra, Saigon Star Travel sẽ xem xét để 

hoàn trả chi phí không tham quan cho khách trong điều kiện có thể (sau khi 

đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện…và không chịu trách nhiệm bồi thường 

thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

 

SAIGON STAR TRAVEL 

“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO” 

 


