
 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM NGHỈ MÁT 

ĐẢO HÒN SƠN 
“TẮM BIỂN - LẶN NGẮM SAN HÔ - TIỆC BBQ” 

 
 Thời gian    :  2 Ngày 2 Đêm 

 Phương tiện:  Xe giường nằm & Tàu cao tốc 

 Khởi hành  :  Thứ 6 hàng tuần | Không áp dụng lễ  

 Mã tour       :  SGS/ND20201/2022 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 

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

22h30: Xe và HDV Saigon Star Travel đón Quý khách tại điểm hẹn. Đoàn bắt đầu 

khởi hành khám phá Tour Du Lịch Hòn Sơn 2 Ngày 2 Đêm. Du khách cùng giao lưu 

nhận quà lưu niệm, nghỉ đêm trên chiếc xe giường nằm cao cấp sang trọng. Dọc đường 

xe dừng cho Quý khách đi vệ sinh hoặc tự túc ăn khuya tại trạm dừng chân.  

NGÀY 01: RẠCH GIÁ  HÒN SƠN         [Ăn  Trưa, Chiều] 

Sáng: Đoàn đến Rạch Giá, Hướng Dẫn Viên Saigon Star Travel đưa khách dùng 

điểm tâm sáng. Sau đó đoàn bất đầu đến tại Cảng Tàu Rạch Giá, Quý khách lên tàu du 

lịch di chuyển đến Hòn Sơn.  

Đến Hòn Sơn, Quý khách gửi hành lý tại Nhà nghỉ. Sau đó nhận xe Honda (2 người 1 

xe) bắt đầu tham quan:  

 Bãi Cây Dừa Nằm (Bãi Xếp): Quý khách khách có thể chụp ảnh check in tại Cây 

Dừa Nằm hoặc tự túc thưởng thức nước Dừa tươi Hòn Sơn ngọt lịm. 

 Tắm Biển Bãi Bàng -  tại đây Quý khách sẽ hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, biển 

xanh, cát trắng tự do tắm biển. 

Trưa: HDV sẽ đưa Quý khách về nhà nghỉ nhận phòng nghỉ, dùng cơm trưa với các 

món ăn mang đậm chất miền biển đảo.  

Chiều: Quý khách bắt đầu hành trình tham quan: 

 Tham quan Câu Cá, Lặn San Hô kết hợp Bắt Nhum Biển (Cầu Gai): Tàu đưa Quý khách 

đến Biển Bãi Giếng hoặc Bãi Sếp (tùy theo mùa), trải nghiệm lặn bắt Nhum, tiện thể 

ngắm những rạng san hô đặc sắc ở nơi đây. Tại đây Quý khách tự do tắm biển và chụp 

hình Check in.  

17h30: Quý khách quay về phòng nghỉ ngơi vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho bữa tiệc tối 

liên hoan “Tiệc BBQ Hải Sản”. 

Tối: Đoàn dùng bữa tiệc tối BBQ hải sản (tùy theo từng mùa mà có các món hải sản 

khác nhau). Sau bữa tối Quý khách tự do khám phá Hòn Sơn về đêm, hoặc có thể tự 

túc tham gia tour câu cá, câu mực về đêm cùng Ngư dân trên Đảo. 

NGÀY 02:  HÒN SƠN  RẠCH GIÁ                                    [Ăn Sáng, Trưa] 

Sáng: Quý khách có thể thức dậy sớm để ngắm Bình Minh trên biển và tắm biển, sau 



 

 

đó dùng điểm tâm sáng. Quý khách sẽ được tiếp tục cuộc hành trình bằng xe máy: 

 Dinh Ông là nơi thờ cá Ông của ngư dân trên đảo -  tại đây mỗi năm đều diễn ra 

lễ hội rước Ông rất nhộn. 

 Thác Nước Hòn Sơn, ngọn suối đổ từ trên vách đá xuống nhìn rất đẹp đây là một 

phong cảnh sẽ làm cho bạn thích thú. 

 Chụp ảnh lưu niệm tại Con Đường Xuyên Núi Ngoạn Mục - Ngắm nhìn Bãi Nhà 

từ trên cao. 

 Cầu Cảng Bãi Bắc Hòn Sơn: Check in Tảng đá lớn tren cao và con đường ven 

biển đẹp mắt. Chụp ảnh lưu niệm tại tượng Rùa Vàng bãi Bấc. 

 Cảng Bãi Nhà: Đoàn tự do khám phá xung quanh và mua quà lưu niệm như hải 

sản, đặc sản,...  

Trưa: Làm thủ tục trả phòng, dùng cơm trưa nghỉ ngơi thư giãn. HDV đưa đoàn ra bến 

tàu, Quý khách lên tàu về lại Rạch Giá. Xe Saigon Star Travel tiếp tục đưa đoàn về lại 

điểm đón ban đầu. 

Dọc đường xe dừng nghỉ ngơi cho quý khách đi vệ sinh hoặc mua sắm quà lưu niệm 

tại trạm dừng chân. 

Tối: Xe đưa đoàn về đến điểm hẹn ban đầu, kết thúc Tour Du Lịch Hòn Sơn 2N2Đ.  

Chia tay và hẹn gặp lại Quý Khách !!! 

 
Lưu ý:  

 Thời gian, địa điểm và thực đơn trên là dự kiến, trên đường tour có thể thay đổi 

cho phù hợp với tình hình thực tế, tùy theo giờ tàu, thời tiết các bữa ăn và điểm tham 

quan có thể thay đổi. Nhưng vẫn luôn đảm bảo đầy đủ theo chương trình đề ra. 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR HÒN SƠN [2N2Đ] 
[Khởi hành: Tối Thứ 6 hàng tuần] 

TIÊU 

CHUẨN 

GIÁ TOUR NGƯỜI LỚN 
[Từ 11T Trở Lên] GIÁ VÉ TRẺ EM 

GIÁ GỐC 
GIÁ KHUYẾN 

MÃI 
TRẺ EM 
[05T÷10T] 

TRẺ EM 
[≤ 04T] 

Nhà Nghỉ, Mini Hotel 2,337,500đ 1,870,000đ 75% Miễn phí 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
 Vận chuyển:  

 Xe giường nằm cao cấp khứ hồi [TpHCM  Rạch Giá  TpHCM] 

 Vé tàu cao tốc khứ hồi [Rạch Giá  Hòn Sơn  Rạch Giá] 

 Nhà Nghỉ:  

 Tiêu chuẩn : 4-6 người /phòng [Phòng máy lạnh] 

 Thiết kế trang nhã, ấn tượng, tiện nghi, sạch sẽ, an ninh 



 

 

 Nếu ngủ phòng 2-3 khách / phòng [Phụ thu: 250,000đ/ phòng] 

 Nếu ngủ 1 khách / phòng [Phụ thu: 300,000đ/ phòng] 

 Quán Ăn: Bố trí đẹp mắt, chuyên nghiệp. 

 Ăn sáng: 2 bữa [Tô + Ly] 

 Ăn chính:  
- 03 bữa chính [02 bữa 130,000đ/ suất + 01 bữa tiệc BBQ 200,000đ/ suất]. 

 Bảo hiểm:  

 Theo mức bồi thường cao nhất là 100.000.000 đ/ khách. 

 Người từ 70 tuổi trở lên thì không được tham gia bảo hiểm du lịch [Theo luật du 

lịch VN]. 

 Hướng dẫn viên:  

 Thẻ Hướng Dẫn Viên Nội Địa, chuyên nghiệp, vui vẻ, nhiệt tình, hài hước. 

 Phí tham quan:  

 Vé vào cổng theo chương trình 

 Tàu tham quan du ngoạn đảo 

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

 Phao bơi, kính lặn 

 Quà tặng:  

 Nón lưu niệm, nước suối 01 chai/ ngày.  

 Quà tặng khi mua tour tại Saigon Star [Nón bảo hiểm, Áo mưa, Túi kéo du lịch, 

Voucher giảm giá, thẻ tích điểm đổi quà,...]. 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM 

 Các chi phí cá nhân khác như: Mua sắm ngoài chương trình, các chi phí tự túc 

 Ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt, các trò chơi tại bãi tắm,... 

 Thuế VAT 8% [2022] 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

 Trẻ em từ 05 đến 10 tuổi: Tiêu chuẩn 75% vé [Được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi, 

nhưng ngủ ghép chung với bố mẹ]. 

 Trẻ em từ 04 tuổi trở xuống: Không tính vé, mọi chi phí phát sinh gia đình tự lo 

cho bé [Một cặp vợ chồng chỉ được kèm 1 em bé trong độ tuổi này, trẻ thứ hai 

thì phụ thu 75% vé người lớn]. 

GIÁ TOUR NGÀY LỄ 

 Giỗ Tổ Hùng Vương: Phụ thu 20% [Khởi hành: 08/04/2022] 

 Lễ 30/04: Phụ thu 30% [Khởi hành: 29&30/04/2022] 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

  Hủy tour sau khi đã đăng ký thành công: chịu phạt 20% 

  Hủy trước 15 ngày tính đến ngày khởi hành: Phạt 30% tour trọn gói. 

  Hủy trước 05-10 ngày tính đến ngày khởi hành:  Phạt 50% tour trọn gói 

  Hủy trước 4 ngày tính đến ngày khởi hành: Phạt 70% tour trọn gói 

  Hủy trong vòng 48 -72 tiếng: Phạt 100% tour trọn gói  

 

 
 



 

 

THỰC ĐƠN 

Thực Đơn Trưa Ngày 1 Tiệc Tối BBQ Thực Đơn Trưa Ngày 2 

1. Lẩu chua cá bóp  

2. Cá kho tộ  

3. Cá biển chiên 

4. Mực hấp gừng  

5. Mực xào chua ngọt 

6. Trứng chiên  

7. Cơm trắng, trà đá , 

tráng miệng 

1. Tôm nướng  

2. Mực nướng  

3. Sò nướng  

4. Cá nướng  

5. Bánh tráng + Rau sống  

6. Lẩu hải sản  

7. Ghẹ hấp  

8. Hào nướng  

9. Cơm chiên trứng 

10. Trà đá, tráng miệng 

1. Lẩu ngọt chả cá  

2. Tôm gam thịt  

3. Hải sản xào chua ngọt 

4. Cá hấp 

5. Bánh tráng + Rau sống 

6. Gỏi gà  

7. Cơm trắng 

8. Trà đá + tráng miệng 

 

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

 


