
 

 

Kính gửi:   Quý Đối tác Hotdeal! 

Người gửi: Saigon Star 

CHƯƠNG TRÌNH THAM NGHỈ MÁT 

TOUR ĐẢO NAM DU 
“TẮM BIỂN - LẶN NGẮM SAN HÔ - TIỆC BBQ” 

 Thời gian    :  3 Ngày 3 Đêm 

 Phương tiện:  Xe giường nằm & Tàu cao tốc 

 Khởi hành  :  Thứ 5 Hàng Tuần 

 Mã tour       :  SGT/ND30301/2022 

“Nam du là nơi có rất nhiều hòn đảo to nhỏ xinh đẹp với làn nước biển trong 

xanh, những bãi cát trải dài và rất nhiều món ăn hấp dẫn của vùng biển. Nếu 

Quý khách đang tìm kiếm một Tour Du lịch Biển Đảo cho kỳ nghỉ sắp tới, xin 

mời Quý khách cùng Saigon Star Travel khám phá ngay Lịch trình Tour Nam 

Du 3 Ngày 3 Đêm”. 

ĐIỂM NỔI BẬT 

 Du ngoạn đảo vào dịp cuối tuần thật đơn giản cùng Saigon Star 

 Tour được khởi hành vào Thứ 5 hàng tuần, đi bằng Xe giường nằm cao cấp.  

 Thưởng thức tiệc BBQ hải sản tươi ngon tại đảo Nam Du 

 Tham quan du ngoạn đảo: Bãi Cây Mến, Hòn Dầu, Hòn Mấu. 

 Lặn ngắm san hô, thưởng thứ cháo nhum không giới hạn. 

 Chương trình giao lưu ca nhạc trong đêm tiệc BBQ hải sản. 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 

1. Trung Tâm Văn Hóa Quận 12, lúc 20h30 

2. Pandora Trường Chinh, Q.Tân Bình, lúc 20h45 

3. Nhà Văn Hóa Thanh Niên, Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 – lúc 21h00 

4. Địa điểm 4: Galaxy Kinh Dương Vương Quận 6, lúc 21h30 

5. Ngã ba Trung Lương, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, lúc 22h30 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÊM 1: TPHCM - RẠCH GIÁ | XE GIƯỜNG NẰM CAO CẤP 

20h30: Xe và HDV Du Lịch SAIGON STAR đón Quý khách tại điểm hẹn. Đoàn bắt 

đầu khởi hành khám phá Tour Du Lịch Nam Du 3 Ngày 3 Đêm. Du khách 

cùng giao lưu nhận quà lưu niệm, nghỉ đêm trên xe giường nằm cao cấp sang 

trọng. Dọc đường xe dừng cho Quý khách đi vệ sinh hoặc tự túc ăn khuya tại 

https://saigonstartravel.com/tour-du-lich-dac-trung/tour-du-lich-bien-dao/
https://saigonstartravel.com/


 

 

trạm dừng chân.  

NGÀY 1: RẠCH GIÁ - QUẦN ĐẢO ĐẢO NAM DU | Ăn S, Tr, C 

Sáng:   Sau 1 đêm nghỉ ngơi trên xe, đoàn cập bến tàu Rạch Giá, sau đó Quý Khách 

dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. 

06h15: Đoàn lên chuyến Tàu cao tốc đến Hòn Lớn (Hòn Củ Tron). Đây là 1 trong 21 

hòn đảo lớn nhỏ nằm trong Quần Đảo Nam Du. Trên đường tàu đi ngang 

qua Hòn Tre, Hòn Sơn, Quý khách có dịp chiêm ngưỡng những hòn đảo còn 

mang vẻ đẹp hoang sơ và cảnh sắc vùng biển trời Tây Nam của Tổ Quốc. Phía 

xa xa Quý khách còn được ngắm nhìn những hòn đảo đan xen với nhau, mỗi 

hòn đảo có nét đẹp riêng. 

Đoàn đến đảo Nam Du, Qúy khách về phòng khách sạn nhận phòng, để hành 

lý và nghỉ ngơi. 

11h00: Đoàn dùng bữa trưa với các món ăn mang đậm chất địa phương  

Chiều: Đoàn khám phá cảnh sắc trên Hòn Củ Tron bằng xe máy, cứ 2 người/xe đoàn 

bắt đầu cùng HDV khám phá đảo và tìm hiểu về đời sống của người dân trên 

đảo (chi phí xe máy đã bao trọn trong tour). 

 Đoàn tham quan bãi biển Đất Đỏ – Giếng Tiên, một trong những bãi tắm đẹp 

của đảo Nam Du. 

 Đến Dốc Ông Tình ngắm toàn cảnh Bãi Ngự từ trên cao. Đây là bãi tắm sạch 

đẹp vào mùa gió nam, và có dấu ấn rất đặc biệt vì là nơi vua Gia Long chạy 

giặc sang Xiêm đã dừng chân “ngự giá” tại đây. 

 Tham quan Bãi Cây Mến với làn nước biển trong vắt và mát lạnh, những hàng 

dừa xanh nghiêng bóng, được đánh giá là bãi tắm đẹp nhất ở quần đảo Nam 

Du. Quý khách tắm biển tự do ở Bãi Cây Mến, sau đó về lại khách sạn nghỉ 

ngơi. 

Tối:    Quý đoàn dùng bữa tối trên đảo, Đoàn tự do ngắm biển, thưởng thức hải   sản 

tươi sống về đêm. Biển Nam Du rất đẹp, Quý khách có thể tản bộ, tâm sự, và 

ngồi bên bãi biển để hưởng trọn những cơn gió mát lạnh của biển cả bao la. 

NGÀY 2: DU NGOẠN ĐẢO NAM DU | TIỆC BBQ HẢI SẢN 

Sáng:  Đoàn dùng bữa sáng, sau đó khởi hành ra cảng biển. Quý khách lên tàu du lịch 

bắt đầu chương trình du ngoạn Biển đảo Nam Du. Tàu đi qua Hòn Ngang –

trung tâm xã Nam Du nơi tập trung người dân sinh sống. 

 Đoàn di chuyển đến Hòn Dầu, Du khách di chuyển bằng tắc ráng qua đảo. Tại 

đây bạn có dịp thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp, chụp ảnh với những cảnh 

trí “huyền thoại” như: Cây dừa nghiêng bóng đưa mình ra biển, xích đu giữa 

biển, bãi đá vươn mình ra biển,… Cùng với làn nước trong xanh, chắc chắn 

Quý khách sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. 

 Đoàn tiếp tục di chuyển qua Hòn Mấu bằng du thuyền, là một trong những bãi 

biển đẹp nơi đây. Đoàn tự do tắm biển, thưởng thức hải sản, với mực, cá xương 

xanh, nhum,…(Chi phí tự túc). 

12h00: Quý khách Dùng bữa trưa với nhiều món ăn ngon và đặc sản ngay trên 



 

 

đảo Hòn Mấu. 

Chiều: Tiếp tục đến Hòn Hai Bờ Đập với phong cảnh hoang sơ. Quý khách tự do tắm 

biển, lặn ngắm san hô, bắt hải sản (nhum, sò, ốc,…) tại hai bờ đập. Tàu có 

chuẩn bị đầy đủ áo phao, kính lặn, dây câu cá phục vụ quý khách,… Sau thời 

gian bơi thoả thích, Quý khách lên tàu quay trở về Hòn Củ Tron, trên đường 

đi, đoàn thưởng thức đặc sản vùng biển: Cháo Nhum để bồi bổ sức khỏe. 

17h00: Đoàn quay về nhà nghỉ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tối với tiệc BBQ Hải sản. 

18h00: Dùng bữa tiệc liên hoan với tiệc BBQ hải sản, kết hợp cùng chương trình văn 

nghệ Karaoke đầy ấn tượng. 

Tối:      Kết thúc bữa tiệc liên hoan, Quý khách về phòng nghỉ ngơi, 

NGÀY 3: ĐẢO NAM DU - TPHCM | KẾT THÚC TOUR [3N3Đ] 

Sáng:   Đoàn dùng điểm tâm, nghỉ ngơi thư giãn hít thở không khí trong lành. 

08h00: Quý khách tự do mua sắm những đặc sản vùng miền nơi đảo Nam Du. Quý 

khách cũng có thể tự do thuê xe máy chạy một vòng quanh đảo để chiêm 

ngưỡng lại toàn cảnh đảo. 

09h00: Đoàn trả phòng, chuẩn bị hành lý xuống tàu khởi hành về Rạch Giá. 

11h30: Tàu cập Cảng Rạch Giá, Đoàn dùng cơm trưa tại Rạch Giá. Xe tiếp tục lộ 

trình đón quý khách về lại Tp Hồ Chí Minh. 

Tối:     Quý khách về đến Thành phố Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. 

Hướng Dẫn Viên thay mặt công ty Du lịch Saigon Star Travel gửi lời cảm ơn, 

chia tay và hẹn ngày gặp lại Qúy khách! Kết thúc Tour Nam Du 3 Ngày 3 

Đêm ! 

Lưu ý: 

 Lịch trình tham quan có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Tuy nhiên Saigon 

Star Travel vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan theo lịch trình đề ra. 

 Quý khách mang theo giấy tờ tùy thân đầy đủ để làm thủ tục lên tàu. 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR NAM DU [3N3Đ] 

[Khởi hành thứ 5 hàng tuần] 

TIÊU 

CHUẨN 

GIÁ TOUR NGƯỜI LỚN GIÁ TOUR TRẺ EM 

GIÁ CŨ GIÁ MỚI TRẺ EM 
(05T÷10T) 

TRẺ EM 
(02T÷04T) 

TRẺ EM 
(≤02T) 

Nhà Nghỉ ⊗ ⊗ 75% Miễn phí Miễn phí 

Mini Hotel 3,488,000đ 2,790,000đ 75% Miễn phí Miễn phí 

 



 

 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ 

VẬN CHUYỂN: 

 [Sài Gòn – Rạch Giá – Sài Gòn]: Đi bằng xe giường nằm cao cấp, đời mới, sang 

trọng, tài xế chạy êm ái và nhiều kinh nghiệm. 

 [Rạch Giá – Nam Du – Rạch Giá]: Tàu cao tốc khứ hồi 

LƯU TRÚ: 

 Mini Hotel đủ tiêu chuẩn, nệm, mền, máy lạnh (4, 6 người/phòng). 

 Nếu Quý khách muốn ở 2-3 khách/phòng: Phụ thu thêm 200.000đ/phòng/đêm 

ĂN UỐNG: 

 Ăn sáng: 03 bữa Set menu tô/ly 

 Ăn chính: 05 bữa trong đó [04 bữa thực đơn 6 món trị giá 130.000đ/suất ăn + 01 

bữa tiệc BBQ hải sản 250.000đ/suất ăn]. 

THAM QUAN: 

 Phí tàu tham quan: Hòn Mấu, Hòn Hai Bờ Đập. 

 Tắc ráng ra vào đảo 

 Lặn ngắm san hô (áo phao, kính lặn) 

 Xe máy tham quan quanh đảo [ngày 1] 2 người/xe. 

BẢO HIỂM: 

 Bảo hiểm du lịch suốt tuyến: 100.000.000đ/trường hợp. (Khách từ 70 tuổi trở 

lên sẽ không được đăng ký bảo hiểm du lịch theo luật bảo hiểm du lịch VN). 

HƯỚNG DẪN VIÊN: 

 HDV Trẻ tuổi, năng động, nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

QUÀ TẶNG: 

 Khăn lạnh, nước suối trên xe 

 Nón kết du lịch 

 Quà vui chơi trên xe 

 Quà bằng hiện vật khi mua tour tại Cty 

 Tặng thẻ thành viên – tích điểm đổi quà 

 Người nước ngoài phụ thu 300,000đ/khách, Không phụ thu khách Việt Kiều. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Chi phí cá nhân: Giặt ủi, điện thoại, ăn uống, tham quan ngoài chương trình,… 

 Thuế VAT 8%/2022 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

 Trẻ em dưới 4 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, 

tham quan (nếu có) cho bé. 02 ngươi lớn chỉ kèm theo 01 trẻ em, trẻ em thứ 2 

tính 75% vé. 

 Từ 5-10 tuổi: 75% phí tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và 

ngủ chung với gia đình. 02 người lớn chỉ kèm theo 01 trẻ em, trẻ em thứ 2 tính 

1 vé như người lớn. 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn. 

 



 

 

 THỰC ĐƠN DÀNH CHO ĐOÀN 

 

THỰC ĐƠN TRƯA 2: 

1. Lẩu chua cá biển 

2. Mực xào chua ngọt 

3. Gỏi xoài, cá 

4. Tôm hấp/ Tôm rau 

Thịt 

5. Cá kho tộ/ Bò xào đậu 

que 

6. Rau luộc thập cẩm 

7. Cơm trắng, 

8. Tráng miệng + Trà đá. 

 

THỰC ĐƠN TỐI 2: 

1. Lẩu chua/Lẩu ngót. 

2. Mực hấp gừng 

3. Cá biển chiên sốt cà 

4. Tôm rim thịt 

5. Gà kho xả 

6. Gỏi ốc 

7. Cơm trắng 

8. Tráng miệng + Trà đá. 

 

THỰC ĐƠN TRƯA 3:  

1. Lẩu Cá Bớp – Cá 

Xương Xanh 

2. Cá chiên xả ớt 

3. Cá kho tộ 

4. Trứng chiên 

5. Mực xào chưa ngọt 

6. Rau xào – luộc 

7. Cơm trắng, 

8. Trà đá, tráng miệng 

trái cây 

 

THỰC ĐƠN TỐI 3: [Tiệc BBQ Hải Sản] 

1. Nhum nướng 

2. Hào nướng mỡ hành 

3. Cá nướng giấy bạc 

4. Rau sống + bánh tráng + bún tươi 

5. Tôm nướng 

6. Bạch tuộc nướng 

7. Cháo hào 

8. Ốc mặt trăng hấp (nướng) 

9. Cơm chiên hải sản 

10. Cá Xương Xanh (Cá bốp, cá mú)… 

11. Tráng miệng + trà đá 

 

TRƯA 4: (RẠCH GIÁ) 

1. Cá đuối nấu mẻ bắp 

chuối 

2. Cá rô kho tộ (6con) 

3. Thịt ba rọi kho tiêu 

4. Chả cá chiên 

5. Khóm kiệu xào ba chỉ 

6. Rau luộc 

7. Cơm trắng 

8. Trà đá, tráng miệng, 

khăn lạnh 

 

SAIGON STAR TRAVEL 
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO” 


