
 

 

 

 

KHÁM PHÁ THIÊN ĐƯỜNG QUẦN ĐẢO NAM DU 

 

Thời gian: 02 ngày 02 đêm 

Phương tiện: đi về bằng ô tô 

Khởi hành: tối thứ sáu hàng tuần 

Nam Du là quần Đảo vô cùng xinh đẹp, thuộc huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang, bao gồm 21 hòn 

đảo lớn nhỏ, trong đó 11 đảo có cư dân sinh sống. Sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ, hữu tình với biển 

xanh, cát trắng, nắng vàng, những rạn san hô, đàn cá đủ sắc màu cùng nhiều loại hải sản tươi ngon, 

Nam Du được ví như một vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa lòng biển khơi phương Nam. Theme Travel sẽ 

đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn. 

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. TRẢI NGHIỆM LƯỚT SÓNG LẮC LƯ TRÊN TÀU CAO TỐC AN TOÀN 

2. CHIÊM NGƯỠNG & THẢ HỒN CẢNH BIỂN ĐẢO HOANG SƠ QUYẾN RŨ 

3. TẬN TAY BẮT NHUM, MÒ SÒ, THƯỞNG THỨC HẢI SẢN TƯƠI NGON 

4. CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG RẶNG SAN HÔ ĐẸP ĐẾN NGỠ NGÀNG 

5. TÌM HIỂU CUỘC SỐNG CỦA NGƯ DÂN TRÊN ĐẢO 

6. KHÁM PHÁ CÁCH NUÔI CÁ MÚ, CÁ BỚP TRONG LỒNG BÈ TẠI ĐẢO NAM DU 

7. TRẢI NGHIỆM BẰNG XE GẮN MÁY QUANH ĐẢO NAM DU 

8. KHÁM PHÁ NGỌN HẢI ĐĂNG & CẢNH QUAN ĐẢO NAM DU TUYỆT MỸ 

9. HÀNG DỪA CAO VÚT, BÃI BIỂN HOANG SƠ CÁT TRẮNG, NƯỚC TRONG XANH 

10. KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH, THOÁNG ĐÃNG VÀ BẦU TRỜI ĐẦY SAO 

NAM DU – HOANG SƠ QUYẾN RŨ 



 

 

 

 ĐÊM  01:  TP.HCM  –  RẠCH GIÁ                                                          
 

21h00: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn và khởi hành chuyến tham quan đi Rạch 

Giá bằng xe giường nằm, đảm bảo giấc ngủ ngon cho quý khách. 

CÁC ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

Địa điểm 1: Văn phòng THEME TRAVEL - Số 201 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú (Lúc 

21h00). TP.HCM 

Địa điểm 2: Bến xe Miền Tây, Quận Bình Tân (Lúc 21h30). 

Địa điểm 3: Ngoài ra xe có thể đón quý khách dọc theo quốc lộ 1A đến Cần Thơ 

 

Ngày 1: BẾN TÀU RẠCH GIÁ – QUẦN ĐẢO NAM DU                            (03 BỮA)                     

05h00:  Đoàn đến Rạch Giá và đi vệ sinh cá nhân.  

06h30: Đoàn có mặt tại bến tàu Rạch Giá, làm thủ tục lên tàu cao tốc để đến với Đảo Nam Du, trên 

hành trình tàu sẽ đi ngang qua Đảo Hòn Tre, Hòn Sơn Rái (hòn Sơn). Quý khách ngoạn cảnh và 

thả hồn với cảnh quan tuyệt mỹ đầy quyến rũ – những hòn đảo còn mang vẻ đẹp hoang sơ và cảnh 



 

 

 

đẹp thiên nhiên biển trời Tây Nam của Tổ quốc, phía xa là những hòn đảo đan xen với nhau, mỗi 

hòn đảo có một nét đẹp riêng, để lại ấn tượng trong lòng du khách 

09h00: Đoàn đến với Hòn Lớn – còn gọi là Củ Tron, là hòn đảo lớn nhất thuộc Quần đảo Nam Du 

(gồm 21 Hòn Đảo).  

Đoàn dùng điểm tâm sáng. Nếu nhà 

nghỉ có phòng sớm, đoàn sẽ được 

nhận phòng để nghỉ ngơi 

Du khách tự do khám phá bãi Cây 

Mến với làn nước biển trong xanh và 

mát lạnh với những hàng dừa xanh 

nghiêng bóng và săn những tấm hình 

siêu đẹp với những cây dừa nằm 

nghiêng vươn dài ra biển rất lạ 

11h00: Dùng cơm trưa với các món 

hải sản tươi ngon, mang đậm đặc 

trưng Đảo Nam Du 

13h00: Quý khách lên tàu du lịch tận 

hưởng không khí trong lành, mát mẽ 

- Bỏ lại sau lưng những lo toan, mệt 

nhoài của cuộc sống, du khách sẽ tận 

hưởng những giây phút thật thoải 

mái, thư giãn trải nghiệm chương 

trình câu cá và du ngoạn biển đảo 

hoang sơ, đầy nắng, biển xanh màu 

ngọc bích. Tàu sẽ đưa quý khách 

khám phá rất nhiều hòn đảo xinh đẹp 

trong quần đảo Nam Du như: Hòn 

Ông, hòn Bỏ Áo, Hòn Dầu, Hòn 

Đụng, Hòn Ngang, Hòn Lò, Hòn Đô 

Nai. Ba Hòn Nồm...  

Sau đó tàu neo đậu tại Hòn Bờ Đập, 

một hòn đảo hoang sơ để du khách 

câu cá biển thiên nhiên như: “cá Mú, cá hồng, cá tràm, cá đổng”. và sẽ không có gì thích thú bằng 

khi chính tay bạn câu được những con cá đang săn mồi dưới biển, 



 

 

 

Du khách lặn ngắm san hô, khám phá các rặng san hô quý hiếm tại khu bảo tồn đảo Nam Du với đủ 

màu sắc đầy quyến rũ, bơi trên biển và hòa mình cùng với đàn cá nhiều màu sắc đang tung tăng 

bơi lội (du khách có thời gian khoảng 60 phút tại đây) 

 

14h30: Tàu tiếp tục di chuyển đến Hòn Mấu với rất nhiều bãi biển đẹp: Bãi Chướng, Bãi Nam, Bãi 

Đá Đen, Bãi Đá Trắng. Tại đây quý khách tự do thỏa thích tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon 

vừa mới được người dân địa phương đánh bắt lên hay thả hồn trên những chiếc võng lắc lư, thưởng 

thức ly cocktail và lắng nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai  

16h30: Đoàn quay về nhà nghỉ. Trên tàu đoàn sẽ được thưởng thức món cháo Nhum do chính các 

anh tàu công chế biến.  



 

 

 

18h00: Đoàn thưởng thức bữa tiệc BBQ hải sản (ghẹ, mực tươi sống, ốc các loại, cá, nhum) ngay 

bên bờ biển hoang sơ 

Buổi tối: Đoàn tự do khám phá đảo Củ Tron về đêm hoặc tham gia tour câu mực (tự túc) 

Ngày 2: NAM DU – RẠCH GIÁ – TP.HCM                                                 (02 BỮA)     

Buổi sáng: Đoàn tự do dậy sớm ngắm bình minh và dùng điểm tâm sáng  

 

07h00: Đoàn khám phá cảnh sắc trên hòn Củ Tron bằng xe máy (đoàn nhận xe máy, 2 người/1 xe): 

Quý khách đến và thắp nhang, cầu phúc tại chùa bà Chúa Xứ trên đảo. Chinh phục Hải đăng Nam 

Du nằm trên đỉnh Hòn Lớn (Củ Tron), được xem là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam, cao hơn 300 

mét so với mực nước biển, quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh quần đảo Nam Du từ trên cao. 

Tham quan Bãi Ngự, giếng Ngự là bãi tắm sạch đẹp vào mùa gió nam và có dấu ấn đặc biệt của 

vua Gia Long đã dừng chân “ngự giá” tại đây. Đến bãi Mến, một bãi biển đẹp nhất đảo Nam Du, 

đoàn tự do tắm biển và chụp hình 

11h00: Quý khách thu dọn hành lý và dùng bữa cơm trưa.  

Buổi chiều: Đoàn di chuyển xuống bến tàu, HDV làm thủ tục cho quý khách lên tàu cao tốc về Rạch 

Giá, tạm biệt quần đảo Nam Du xinh đẹp. 

Đoàn Rạch Giá lên xe khởi hành về lại TP.HCM 



 

 

 

19h00: Trên hành trình sẽ ghé trạm dừng chân để đoàn dùng bữa tối.  

Đoàn tiếp tục hành trình về đến TP.HCM. Kết thúc chuyến tham quan Đảo Nam Du hài lòng và tràn 

đầy thú vị. Chào tạm biệt quý khách và hẹn phục vụ quý khách trong các chương trình kế tiếp 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi linh hoạt phù 

hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan  

GIÁ TOUR DÀNH CHO MỘT KHÁCH 

 

➢ CHƯƠNG TRÌNH TOUR ĐÃ BAO GỒM: 

✓ Vận chuyển:  

- Xe du lịch giường nằm chất lượng cao, đầy đủ hệ thống điều hòa, âm thanh, đưa đón phục 

vụ suốt tuyến theo chương trình. 

- Tàu cao tốc khứ hồi Rạch Giá – Nam Du 

- Tàu du lịch tham quan lặn ngắm san hô tại đảo  

✓ Lưu trú: nhà nghỉ trên đảo phòng 4 người/ người (phòng 02 giường) 

-  Nếu ở 2 người: Phụ thu 100.000 vnd/ người/ đêm (phòng 1 giường) 

-  Nếu ở 3 người: Phụ thu 50.000 vnd/ người/ đêm (phòng 1 giường + nệm) 

✓ Ăn uống tại các nhà hàng địa phương: 02 bữa sáng, 02 bữa chính & 01 bữa BBQ  

-  Ăn sáng: 02 bữa sáng (40.000 vnd/ phần) 

-  Ăn chính: 02 bữa chính có đặc sản địa phương, tiêu chuẩn 100.000 vnd/ suất/ 1bữa 

- 01 bữa tiệc hải sản BBQ: tiêu chuẩn 150.000 vnd/ suất/ 1bữa 

✓ Quà tặng: Nón THEME TRAVEL, nước suối, khăn lạnh 

✓ Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình 01 lượt/người 

✓ Hướng dẫn viên: Kinh nghiệm, nhiệt tình và chăm sóc đoàn suốt chương trình. 

✓ Bảo hiểm: Tai nạn du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/vụ việc/ trường hợp 
 

 

➢ QUÝ KHÁCH TỰ THANH TOÁN: 

✓ Tiền điện thoại, giặt ủi và các loại thức uống trong các bữa ăn chính 

✓ Vé tắm nước ngọt và các chi phí cá nhân khác 

✓ Thuế VAT 10% (nếu có nhu cầu) 

  CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN TIÊU CHUẨN 
GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 

TOUR 

ĐẢO NAM DU 
2N2Đ NHÀ NGHỈ TRÊN ĐẢO 1.690.000 



 

 

 

➢ QUY ĐỊNH GIÁ VÉ TRẺ EM 

✓ Trẻ em dưới 5 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan 

(nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé 

tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu bố mẹ có yêu cầu) 

✓ Từ 05 -10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung 

với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 trở lên 

phải mua suất người lớn. 

✓ Trẻ em 10 tuổi trở lên: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

➢ Lưu ý đón khách: Nơi đón đoàn thường rất đông người tập trung, đây là cơ hội cho kẻ gian 

giật đồ. Do vậy, quý khách hết sức lưu ý và cẩn thận các túi xách và đồ quý giá của cá nhân 

mình để trách sự đáng tiếc xảy ra. 

➢ Ăn uống: 
✓ Bàn ăn 10 người /bàn. Quý khách nên dùng bữa khi bàn mình đủ số lượng người.  

✓ Quý khách nên vào bàn ngồi trước cho đủ chỗ rồi sau đó hãy vệ sinh cá nhân để tránh trường 

hợp không biết được vị trí ngồi của xe mình. 
 

➢ Lên – Xuống xe: 

✓ Quý khách đi đúng xe, về đúng xe, ngồi đúng chỗ đã ngồi ban đầu trong suốt chuyến hành 

trình để tiện kiểm soát khi xuống tham quan và lên xe di chuyển. 

✓ Lưu ý những điều hướng dẫn viên thông báo để không phải mất những khoản phí đáng tiếc 

(Lưu lại số điện thoại Hướng dẫn viên hoặc trưởng xe để liên hệ khi cần) 

➢ Lưu trú phòng khách sạn: 

✓ Khi đi du lịch quý khách nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, Hành lý gọn gàng. 

✓ Khi ra khỏi phòng vui lòng khóa cửa phòng cẩn thận và gửi lại chìa khóa tại lễ tân để người 

ở chung có thể vô phòng lúc cần thiết. 

✓ Lưu ý tự gìn giữ các vật trong phòng: như khăn, dép, nếu mất khách sạn họ sẽ phạt với giá 

rất cao 

➢ Một số lưu ý khác: 

✓ Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

✓ Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

✓ Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc 

hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành 

✓ Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang 

theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

✓ Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

✓ Khi đăng ký, vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên, năm sinh, CMND, ngày cấp, nơi cấp. 



 

 

 

✓ Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc 

mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

✓ Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch, vì lí do an toàn cho 

khách. 

✓ Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

➢ Quy định hủy tour:  

✓ Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật 

✓ Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

 

 

 

 

 
 

Theme Travel Ultimate Professionalism  

 


