
 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TÂM LINH 

CÔN ĐẢO – TOUR VỀ NGUỒN 

VIẾNG MỘ CÔ SÁU – THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ & TẮM BIỂN 

Tham Quan Thắng Cảnh – Tắm Biển – Thưởng Thức Đặc Sản 

 Thời gian: 03 Ngày 02 đêm (đi, về bằng máy bay)  

Khởi hành: Thứ sáu hàng tuần 

 
  

Côn Đảo là Hòn Đảo với nhiều bãi tắm tuyệt đẹp, hoang sơ, cát trắng, nước biển trong xanh quanh 

năm và nắng vàng. Được du khách thập phương biết đến Côn Đảo như một địa danh du lịch tâm 

linh, nơi địa ngục trần gian với nhiều di tích lịch sử còn sót lại.  

Đến Côn Đảo du khách sẽ trải nghiệm thiên đường nghỉ ngơi, tắm biển, thư giãn và đắm mình trong 

làn nước trong xanh mát lạnh, phong cảnh nên thơ, thả bộ chân trần trên bờ biển cát trắng, ngắm 

hoàng hôn buông xuống trên đỉnh núi tình yêu. Du khách còn thỏa thích du thuyền, câu cá, câu mực, 

lặn ngắm san hô, dã ngoại, rừng nguyên sinh còn rất hoang sơ, khám phá biển đảo 

 

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

 THAM QUAN BÃI NHÁT, BÃI ĐẦM TRẦU, BÃI AN HẢI CÒN RẤT HOANG SƠ 

 TẮM BIỂN, DU NGOẠN BIỂN ĐẢO & THƯỞNG THỨC HẢI SẢN TƯƠI NGON 

 CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG RẶNG SAN HÔ ĐẸP ĐẾN NGỠ NGÀNG 

 TÌM HIỂU QUY TRÌNH NUÔI CẤY & KHAI THÁC NGỌC TRAI QUÝ HIẾM TRÊN ĐẢO 

 KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH, THOÁNG ĐÃNG, NGẮM BẦU TRỜI ĐẦY SAO 

 TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP TRỒNG TIÊU TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DÂN XỨ ĐẢO 

 THAM QUAN TRẠI TÙ PHÚ HẢI, KHU BIỆT LẬP CHUỒNG CỌP 

 VIẾNG NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG & MỘ CÔ SÁU 

 DINH CHÚA ĐẢO & BẢO TÀNG CÔN ĐẢO 

 THAM QUAN CHÙA NÚI MỘT, MIẾU BÀ PHI YẾN 



 

 

 

 

Ngày 1:  TP. HỒ CHÍ MINH –  CÔN ĐẢO                                               (ĂN:T/C)                         

Buổi sáng: Hướng dẫn Viên đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc nội, làm thủ tục đi Côn Đảo 

theo giờ đăng ký. Đến Côn Đảo, xe và HDV đón và đưa đoàn về khách sạn, trên đường quý khách sẽ 

nghe HDV thuyết minh về các địa danh mà đoàn đi qua như làng Cỏ Ống, di tích Lò Vôi, mũi Voi, cầu 

tàu 914.  Đến thị trấn Côn Đảo, làm thủ tục nhận phòng  

11g30: Đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng và nhận phòng 

Buổi chiều Xe đưa Quý khách tham quan cụm di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo: 

 Bảo Tàng Côn Đảo: được khởi công xây dựng vào tháng 12/2009  

 Dinh chúa Đảo: Nghe thuyết minh tổng thể địa lý huyện Côn Đảo, tìm hiểu về 53 đời chúa đảo 

từng sống và làm việc tại đây. 

 Trại Phú Hải: là trại tù lâu đời do thực dân Pháp xây dựng, nổi tiếng với hầm xay lúa, khu biệt 

giam và khu đập đá Côn Lôn, nơi nhà chí sỹ yêu nước Phan Chu Trinh từng bị giam cầm… 



 

 

 

 Chuồng cọp kiểu Pháp: còn gọi là trại Phú Tường, là tâm điểm nhà tù Côn Đảo với hệ thống 

chuồng cọp kiên cố được xây dựng ẩn giữa các tòa nhà như mê cung. Xem chuồng cọp và nghe 

mô tả các hình thức tra tấn thể xác các tù nhân. 

 Chuồng cọp kiểu Mỹ: còn gọi là trại Phú Bình với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp 

được xây dựng năm 1971. Nơi đây chủ yếu tra tấn tù nhân về tinh thần và là nơi nhận được tin 

Sài Gòn giải phóng đầu tiên. 

 

 Viếng Nghĩa Trang Hàng Dương - nghĩa trang lớn nhất Côn Đảo, nơi chôn cất hàng vạn chiến 

sỹ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ tù đày (từ 1862 đến 1975). Tại đây 

Quý khách có thể viếng mộ các nhà cách mạng nổi tiếng của Việt Nam như Lê Hồng Phong, 

Nguyễn An Ninh, Lê Văn Việt..., đặc biệt là mộ phần của nữ anh hùng Võ Thị Sáu, người 

được dân đảo kính trọng gọi bằng cô Sáu với nhiều giai thoại về sự hiển linh của Cô 

 Khu biệt lập Chuồng Bò: Được dùng để chăn nuôi bò qua thời Pháp và Mỹ. Nơi đây dùng để 

tra tấn bằng cách ngâm tù nhân vào trong hầm phân bò 

 Miếu bà Phi Yến (An Sơn Miếu), nơi thờ bà Phi Yến - thứ phi của chúa Nguyễn Ánh - gắn liền 

với câu hát dân gian nổi tiếng "Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay". Trên 

đường Quý khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp của hồ An Hải. 



 

 

 

18h00 Đoàn dùng cơm chiều tại nhà hàng 

Buổi Tối xe đưa đoàn đi viếng Mộ Cô Sáu và Nghĩa Trang Hàng Dương về đêm 

 

NGÀY 2: ĐẦM TRẦU - CÔN ĐẢO TÂM LINH                                 (ĂN:S/T/C)                         

07h00 Dùng điểm tâm sáng 

07h30 Đoàn tham quan Miếu Hoàng Tử Cải – Con trai của chúa Nguyễn Phúc Ánh.  

Tham quan Bãi Đầm Trầu – Bãi biển đẹp nhất Côn Đảo, với bãi cát vàng uốn thành hình vầng trăng 

khuyết vươn mình ra biển. Tại đây, quý khách có thể tự do thưởng thức những món hải sản đặc trưng 

chỉ có ở Côn Đảo.  

Ngoài ra, quý khách còn có thể đi dạo, tham quan, chụp ảnh và tắm biển tại bãi biển hoang sơ với 

làn nước trong xanh và mát rượi của biển Côn Đảo. 

11h30 Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi 

14h30:  

Tham quan chùa Vân Sơn – trước đây có tên là chùa núi một, là ngôi chùa duy nhất tại Côn Đảo. Từ 

chùa Vân Sơn du khách có thể ngắm toàn cảnh Thị trấn Côn Đảo và Vịnh Côn Sơn đẹp như tranh, 

An Sơn Miếu – nơi thờ bà vợ thứ phi của chúa Nguyễn Phúc Ánh – Bà Hoàng Phi Yến, Mũi Cá Mập, 

Bãi Nhát – bãi biển đẹp nhất Côn Đảo, Đỉnh núi Tình Yêu nổi tiếng như biểu tượng của Côn Đảo, 

Miếu Ngũ Hành Nương Nương nổi tiếng linh thiêng phù hộ cho các ngành nghề, Cảng Bến Đầm. 



 

 

 

Cơ Sở Nuôi Cấy Ngọc Trai: Tìm hiểu quy trình nuôi trai lấy Ngọc tại Côn Đảo. Bằng những sản 

phẩm chất lượng cao với đủ thể loại và màu sắc sẽ mang lại cho quí khách những cơ hội tham quan 

và mua sắm những mặt hàng ngọc trai chính hiệu nhất. 

 

18h00: Ăn tối, về khách sạn nghỉ ngơi tự do 

Buổi tối du khách có thể tham gia chương trình Gala Dinner (nếu có yêu cầu) 

NGÀY 3: CÔN ĐẢO – TP.HCM                                                                  (ĂN:S)                         

Sáng Dùng điểm tâm và trả phòng 

Xe đưa đoàn ra sân bay và làm thủ tục lên máy bay (theo giờ đăng ký), bay về lại TPHCM.  

           Chào tạm biệt quý khách và hẹn phục vụ quý khách trong những chương trình kế tiếp 

           Kết thúc chương trình tham quan hài lòng và tràn đầy thú vị ! 

 

Lưu ý : Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm 

bảo đầy đủ các điểm tham quan trong chương trình tour 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

GIÁ TOUR DÀNH CHO MỘT KHÁCH (ĐVT: VND) 

TIEU CHUẨN GIÁ TOUR 

 

HOTEL 3 SAO 

 

6.990.00VND5. 

 

HOTEL 2 SAO 

 

5.990.00VND5. 

 

 CHƯƠNG TRÌNH TOUR ĐÃ BAO GỒM: 

 Vận chuyển:  

- Vé máy bay khứ hồi: Sài Gòn – Côn Đảo 

- Xe du lịch đời mới tham quan theo chương trình 

 Lưu trú: Khách sạn 3 sao (02 khách/ phòng), tiện nghi đầy đủ 

       Khách sạn 2 sao, tiện nghi đầy đủ, phòng 4 người/ người (phòng 02 giường) 

-  Nếu ở 2 người: Phụ thu 150.000 vnd/ người/ đêm (phòng 1 giường) 

-  Nếu ở 3 người: Phụ thu 100.000 vnd/ người/ đêm (phòng 2 giường) 

 Ăn uống tại các nhà hàng địa phương: 02 bữa sáng, 04 bữa chính 

-  Ăn sáng: 02 bữa sáng tại khách sạn 

-  Ăn chính: 04 bữa chính có đặc sản địa phương, tiêu chuẩn 130.000 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:  Thuế VAT 10% (nếu có nhu cầu) 

 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  

 Quy định giá vé trẻ em 

 Trẻ em dưới 5 tuổi: mua 100% vé máy bay và miễn phí giá tour. 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:  Mua 100% giá vé may bay và 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: khăn, dép, nếu mất khách sạn 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 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 VÉ MÁY BAY: Giá vé máy bay là giá vé rẽ (không hủy, không hoàn) 

 Khi đi quý khách mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu bản chính) 

 Trẻ em dưới 14 tuổi phải mang theo giấy khai sinh bản chính và đi cùng với bố mẹ, nếu đi 

với ông bà phải có giấy ủy quyền, trên 14 tuổi phải có giấy CMND. 

 Qúy khách vui lòng có mặt trước giờ khởi hành 02h00 

 Hành lý xách tay 07kg/ người, quý khách có hành lý ký gửi vui lòng đăng trước 



 

 

 

 Quy định hủy tour: Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Tết. 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 và 100% vé máy bay (VMB) 

 Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá tour và 100% VMB 

 Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá tour và 100% VMB 

 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   

 


