
 

 
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR  

TOUR DU LỊCH NAM DU – HẠ LONG PHƯƠNG NAM 
  3 NGÀY 3 ĐÊM                                                                                                                                      

Phương tiện: xe ô tô & tàu cao tốc 

 

Tour Du Lịch Nam Du 3 NGÀY 3 ĐÊM. Ngoài vẻ đẹp non nước hữu tình với biển 

xanh, cát trắng, nắng vàng, du khách còn có thể thỏa sức lặn ngắm những rạn san hô, đàn 

cá đủ sắc màu cùng nhiều loại hải sản tươi ngon. Hãy cùng tìm hiểu tour Du Lịch Nam 

Du khám phá kết hợp câu cá tại quần đảo nam du tuyệt vời này để có cảm giác phấn 

khích tột độ khi kéo lên những chú cá đủ loại nào! 
 

Ngày 1: TP.HCM –  HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ ĐẢO NAM DU 

05h00: Đoàn  đến Rạch Giá vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. 

06h00: Đoàn khởi hành ra bến tàu Rạch Giá, làm thủ tục lên tàu cao tốc khởi hành du 

lịch đến với Đảo Nam Du (Chuyến 06h15’- Du khách Tour Nam Du đến đảo lúc 8h20’), 

trên đường đoàn sẽ đi ngang qua Đảo Hòn Tre, Hòn Sơn Rái. Đây là những nhóm đảo 

còn khá hoang sơ đang tạo được nhiều ấn tượng trong lòng du khách, tuy nhiên đây chỉ 

là nơi dừng rước khách của tàu nên không lưu lại lâu 

10h00: Đoàn đến với Hòn Củ Tron, một trong những đảo lớn nhất thuộc quần Đảo Nam 

Du. 

 

http://puolotrip.com/package/tour-du-lich-nam-du-3n2d/
http://puolotrip.com/ve-tau-cao-toc-quan-dao-nam-du-dao-ngoc-phu-quoc/
http://puolotrip.com/package/du_lich_nam_du/


 

 
 

 

 

10h30: Đoàn nhận khách sạn ngay gần bến tàu nghỉ ngơi. 

11h00: Đoàn đi dùng cơm trưa với các món hải sản tươi sống do chính người dân trên 

đảo nấu. Sau đó về nghỉ trưa. 

1. -Lẩu cá xương xanh/ cá mú/ cá bớp,… 

2. Mực xào chua ngọt. 

3. Cá chiên/ cá kho. 

4. Trứng chiên. 

5. Cơm trắng + trà đá + tráng miệng. 

13h00: HDV cùng du khách bắt đầu trải nghiệm hành trình khám phá đảo Nam Du: 

 Thắp nhang, viếng chùa bà Chúa Xứ trên đảo 

 Bãi Đất đỏ – bãi cát đẹp tại Nam Du 

 Ngọn Hải Đăng Nam Du – nơi quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Quần Đảo Nam 

Du từ trên cao. 

 Tham quan Bãi Ngự, giếng Ngự, nơi một thời vua Gia Long nương náu tại đây. 

 Tới Bãi Mến – Bãi biển đẹp nhất tại Đảo Nam Du với cát trắng, hàng dừa thơ mộng 

tuyệt đẹp. Đoàn tự do tắm biển chụp hình, chơi chò chơi tập thể vui nhộn 

18h00: Đoàn tham quan Tour Đảo Nam Du cùng tham gia bữa tiệc BBQ hải sản (ghẹ, 

tôm, mực tươi sống, cá các loại, ốc, nhum…) ngay tại bãi biển. 

1. Lẩu ghẹ. 

2. Cá xương xanh nướng. 

3. Mực nướng sa tế. 

4. Hào đá nướng. 

5. Sò tộ nướng. 



 

 
 

6. Sò dẹo nướng. 

7. Cơm chiên hải sản. 

8. Bún + rau sống + bánh tráng. 

9. Trà đá. 

Buổi tối: Đoàn tự do khám phá đảo, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. 
 

NGÀY 02: CÂU CÁ XA BỜ – KHÁM PHÁ QUẦN ĐẢO NAM DU (Ăn Sáng, Trưa, 

Tối) 

 

Buổi sáng: Đoàn  tham quan Tour Du Lịch Nam Du thức dậy sớm chụp cảnh bình minh 

trên bến cảng. 

8h00: Đoàn tập trung ăn sáng 

9h00: Đoàn lên tàu du lịch để trải nghiệm cảm giác thú vị của: Tour câu cá, lặn ngắm san 

hô, bắt nhum, mò sò, hàu đá… 

Quần đảo Nam Du gồm 21 đảo lớn nhỏ. Mỗi hòn đảo nơi đây lại mang trên mình một vẻ 

đẹp rất riêng hoang sơ huyền bí. Vì vậy du khách cần trọn vẹn một ngày mới đủ để cảm 

nhật hết vẻ đẹp tuyệt vời nơi đây. 

 Trên hành trình câu cá, đoàn sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp của những hòn đảo khác thuộc 

Quần đảo Nam Du. Để trải nghiệm khám phá: Hòn Mấu, Hòn Bờ Đập, Hòn Dầu… . 

 Tàu sẽ dừng lại những nơi có rất nhiều cá để đoàn thỏa sức trổ tài. Dưới sự hướng dẫn 

của ngư dân địa phương đảm bảo du khách sẽ dễ dàng câu lên được những chú cá tươi 

ngon. 

 Tàu ghé lại một hòn đảo hoang sơ hoặc Hòn Mấu để đoàn nướng những sản vật vừa 

đánh bắt được. 

11h30: Đoàn tập trung ăn trưa và nghỉ ngơi tại bãi Chướng – Hòn Mấu.  

1. Lẩu chua. 

2. Mực xào chua ngọt. 

3. Cá chiên xả nghệ. 



 

 
 

4. Trứng chiên/ cá kho tộ. 

5. Cơm trắng + trà đá + tráng miệng. 

Buổi chiều tour Nam Du: 

 Bãi Chướng, Bãi Nam, Bãi Bắc, Bãi Đá Đen, Bãi Đá Trắng tại Hòn Mấu 

 Lặn ngắm san hô đủ màu sắc tại Hòn Bờ Đập 

 Ngắm cảnh hoang sơ và câu cá biển tại Hòn Dầu, Hòn Ông… 

17h00: Đoàn trở về lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi sau một ngày khám phá thú vị. 

18h00: Đoàn tham quan Tour Du Lịch đảo Nam Du dùng bữa tối. Sau đó tự do tìm hiểu 

những hoạt động về đêm của ngư dân trên đảo. 

1. Lẩu thập cẩm. 

2. Cá chiên sốt cà. 

3. Cá kho tiêu/ cá chiên. 

4. Mực xào thập cẩm. 

5. Cơm trắng + trà đá + tráng miệng. 
 

Ngày 3: THAM QUAN VÀ MUA SẮM TẠI ĐẢO (Ăn sáng, trưa)  

Buổi sáng: sau khi tập trung ăn sáng xong. Đoàn tự do tham quan khu vực bãi Chệt, mua 

hải sản, khô về làm quà… 

8h30: Đoàn thu dọn hành lý và xuống tàu cao tốc chuyến 9h30 di chuyển về Rạch Giá. 

11h30: Đoàn tập trung ăn trưa tại nhà hàng gần bến tàu. 

1. Cá điêu hồng nấu canh chua. 

2. Gà xào xả ớt. 

3. Mực xào chua ngọt. 

4. Trứng chiên.  

5. Rau luộc. 

6. Cơm trắng + rau câu + trà đá. 

14h00: Đoàn lên xe di chuyển về điểm hẹn ban đầu. Trên hành trình xe sẽ dừng lại tại 

một điểm dừng chân để quý khách vệ sinh, ăn uống hoặc mua đặc sản về làm quà (chi 

phí tự túc). 

HDV công ty chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại 

quý khách trên những hành trình khám phá 

thú vị khác của công ty. 

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA TOUR: 

– Tham Gia Tour Du Lịch Nam Du Được 

thỏa sức câu lên những chú cá, bắt nhum, mò 

sò… Và thưởng thức món ngon do mình 

đánh bắt dưới sử phục vụ và hướng dẫn của 

chính ngư dân trên đảo. 

– Hành trình trên tàu của ngư dân đích 

thực.Khám phá vòng quanh quần đảo Nam 

Du xinh đẹp, lặn ngắm san hô 



 

 
 

– Được tìm hiểu văn hóa biển đảo. Trải nghiệm cuộc sống của những người dân hiền hòa 

hiếu khách. Tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của vùng biển quê hương. 

 
 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR DÀNH CHO MỘT KHÁCH 

TIÊU CHUẨN  

GIÁ TOUR 1.990.000 VND 

 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR BAO GỒM: 

 Tiêu chuẩn: phòng 2 - 4 người, trang bị đầy đủ tiện nghi… 

 Ăn uống theo chương trình. 

 Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, chuyên phục vụ du lịch.  

 Vé vào cổng các điểm tham quan 01 lượt/người 

 Hướng dẫn viên: thuyết minh, hoạt náo và chăm sóc đoàn suốt chương trình. 

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

 Quà tặng: trên đường đi phục vụ nước suối,  nón/tour, khăn lạnh 1 khăn/ngày. 
 

 

 

QUÝ KHÁCH TỰ THANH TOÁN: 

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

GHI CHÚ : đối với trẻ em ( cách tính tuổi, tính từ ngày khởi hành ): 

 Từ 06 đến dưới 10 tuổi: 50% giá vé tour trọn gói (Có riêng suất ăn, 1 chỗ ngồi, phí 

tham quan và bảo hiểm, ngủ chung suất ngủ với ba mẹ). 

 Từ 11 tuổi trở lên: vé người lớn 

 Dưới 6 tuổi: miễn phí (ăn uống tự túc, ngủ chung với bố mẹ). 02 người lớn chỉ được 

kèm 01 trẻ dưới 06 tuổi, Từ trẻ thứ 02 trở đi tính bằng 50% giá vé tour trọn gói. 

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 lớn/bàn. Trường hợp có trẻ em, BTC chúng tôi có xếp thêm ghế nhỏ, 

nên lúc ngồi có thể hơi chật. Mong quý khách vui lòng thông cảm. Quý khách nên dùng 

bữa khi bàn mình đủ số lượng người. Riêng ăn sáng đều có phiếu cho quý khách có 

suất tour. 



 

 
 

 Các bữa ăn nếu quý khách tự gọi thức uống vui lòng thanh toán trực tiếp cho nhân viên 

nhà hàng (trừ bữa ăn sáng ngày đầu là có thức uống)  

 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: 
 Lên xe vui lòng ưu tiên người lớn tuổi, trẻ em và phụ nữ ngồi phía trước xe. (Em bé 

miễn phí, ngồi chung ghế, ngủ chung giường và ăn uống chung hoặc tốn phí ăn sáng 

tại khách sạn, vé tham quan trẻ em phụ huynh vui lòng tự lo). 

 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. 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua vé người lớn, được ngủ như tiêu chuẩn người lớn.  

 Trẻ em dưới 10 tuổi ( mua nữa vé hoặc miễn phí ), ngủ chung suất ngủ của bố, mẹ. 

Trường hợp gia đình có trẻ em đi kèm, có nhu cầu đặt thêm giường phụ hoặc ngủ 

đúng theo suất ngủ người lớn, vui lòng báo trước để BTC liên hệ với khách sạn kê 

thêm giường phụ cho bé ( phần phát sinh gia đình tự thanh toán thêm cho khách 

sạn ) 

 Không được để các bé tự đi thang máy, thang cuốn hoặc vào nhà tắm một mình… 

nên luôn để ý và theo sát các bé nhỏ nhà mình. 

 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. 

 Trường hợp đi thay người thực tế trên vé, quý khách vui lòng cập nhật và tự đổi 

phòng cho phù hợp trên xe hoặc khi nhận phòng. 

 

Quy định hủy tour: 

 Hủy trong vòng 48giờ, trước giờ khởi hành: phí hủy 65% giá tour 

 Hủy trong vòng 24h trước giờ khởi hành: phí hủy 100% giá tour 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Theme Travel Ultimate Professionalism ! 

 

 

 

 

 
 

 

 


