
 

 

Thời gian: 2 ngày 1 đêm 

Phường tiện: xe du lịch + tàu cao tốc 

Khởi hành hàng ngày từ TP. Cà Mau 

Côn Đảo là một trong những hòn đảo còn mang vẻ đẹp hoang sơ của miền biển nhiệt đới với những bãi cát 

trắng trải dài và một hệ sinh thái biển đa dạng vào bậc nhất Việt Nam.Nơi đây từng được ví là "địa ngục 

trần gian" bị che vùi dưới chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hay được nhiều người biết đến với cái tên 

nhà tù côn đảo. Đến với Côn Đảo, du khách không chỉ được tìm hiểu một thời quá khứ mang đậm dấu ấn lịch 

sử của con người Việt Nam yêu nước mà còn được đắm mình cùng thiên nhiên kỳ thú của một quần đảo bao 

gồm 16 hòn đảo nhỏ to khác nhau và cùng lúc.tận hưởng những giây phút khó quên cùng biển xanh cát trắng. 



 

NGÀY 1: TP. CÀ MAU –  SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO - TRẠI TÙ PHÚ SƠN - PHÚ HẢI - 

BIỆT GIAM CHUỒNG CỌP - BÃI ĐẦM TRẦU - NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG - VIẾNG 

MỘ CÔ SÁU ( Ăn sáng, trưa, chiều) 

Buổi sáng: 

02h30: Xe và hướng dẫn viên VIETNAM TOURIST đón quý khách đi tour  Côn Đảo 2 ngày 1 

đêm tại điểm hẹn.Sau đó, xe khởi hành đên cảng Trần Đề - Sóc Trăng. Quý khách nghỉ đêm trên 

xe. Trong quá trình di chuyển, xe sẽ ghé trạm dừng chân  để quý khách nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân. 

Các điểm đón: 

- Địa điểm 1: Siêu thị Co.opmart , số  9 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau 

- Địa điểm 2 : Khách sạn Phú Cường, số 81 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà 

Mau 

- Địa điểm 1: Toyota Cà Mau, Số 333 Đ. Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Thành phố Cà Mau 

05h00: Quý khách dừng chân ghé nhà hàng vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm. 

07h00: Xe đưa quý khách đến cảng Trần Đề làm thủ tục khởi hành đi Côn Đảo. 

08h00: Tàu bắt đầu khởi hành đi Côn Đảo. Trong thời gian tàu di chuyển ra đảo quý khách sẽ được 

chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với biển xanh dập dờn, những bè nuôi tôm hùm nằm rải 

rác trên biển. 

10h30: Tàu cập cảng Bến Đầm. Qúy khách chính thức đặt chân đến Côn Đảo. Đến bến Đầm, từ 

cầu cảng, du khách có thể đắm chìm trước thiên nhiên biển đảo tuyệt đẹp của hòn Bà và hòn Vung 

cách đó không xa. Xe đưa quý khách về khu trung tâm của Côn Đảo. 

Khởi hành từ bến Đầm về trung tâm thị trấn Côn Đảo, quý khách sẽ có cơ hội được thưởng ngoạn 

những khung cảnh tuyệt đẹp như:  Đỉnh Tình Yêu – chóp núi với hình tượng như đôi trai gái 

đang tâm tình và bãi Nhát, Mũi Cá Mập, Bãi Đá Trắng. 

Buổi trưa: 

11h00: Về đến trung tâm, qúy khách đến nhà hàng dùng cơm trưa. Sau đó xe đưa quý khách về 

khách sạn nhận phòng nghĩ ngơi. 

Buổi chiều: 



 

14h00: Xe và HDV đón quý khách tại khách sạn bắt đầu hành trình khám địa ngục trần gian:  

- Bảo Tàng Côn Đảo: Trước đây là nơi ở và làm việc của các đời chúa đảo, tìm hiểu lịch sử hình 

thành Côn Đảo thông qua các hiện vật, cổ vật, hình ảnh và các tư liệu được lưu lại từ Pháp đến nay. 

- Trại tù Phú Sơn, Phú Hải: Nơi ghi dấu bước chân lưu đày của hàng trăm nghìn người tù chiến sĩ 

cộng sản với các truyền thuyết về Hầm Xay Lúa, phòng tra tấn mang tên Phòng Tối, … 

- Biệt Giam Chuồng Cọp: Bao gồm 40 “chuồng giam” và 60 phòng tắm nắng (phòng giam không 

có mái che), nơi các hình thức tra tấn và cực hình dã man nhất được áp dụng đối với tù nhân chính 

trị cộng sản 

16h00: Xe đưa quý khách tham quan Bãi Đầm Trầu một trong những bãi biển hoang sơ và đẹp nhất 

Côn Đảo, trên đường đến Bãi ĐầmTrầu quý khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh vô cùng đẹp 

được thiên nhiên ban tặng cho Côn Đảo như bãi Đất Dốc, mũi Chim Chim, mũi Tàu Bể…Để đến 

với Bãi Đầm Trầu du khách đi qua Miếu Cậu nơi thờ hoàng tử Cải, con của Chúa Nguyễn Ánh 

và bà Hoàng Phi Yến. Đến Bãi Đầm Trầu quý khách thư giãn tự do tắm biển và chụp hình, vì bãi 

biển nơi đây rất đẹp. 

18h00:  Xe đưa quý khách đi dùng cơm tối. 

20h00: Hướng dẫn viên đưa quý khách đến  viếng nghĩa trang Hàng Dương - Nơi chôn cất hàng 

vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày, kéo dài từ năm 

1862 đến năm 1975. Đây cũng là nơi chôn cất chị Võ Thị Sáu, phần mộ gắn liền với những câu 

chuyện có thật về sự linh thiêng. 

Buổi tối: Qúy khách tự do đi dạo 

Nghỉ đêm tại Côn Đảo 

NGÀY 2: KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO – CHÙA MỘT CỘT - MIẾU BÀ PHI YẾN - CƠ SỞ 

NGỌC TRAI - CHỢ CÔN ĐẢO -  SÓC TRĂNG – TP.CÀ MAU( Ăn sáng, trưa) 

Buổi sáng: 

06h00: Xe đưa qúy khách đến nhà hàng dùng bữa sáng. 

07h00: Xe đưa quý khách tham quan các điểm còn lại: 



 

- Chùa Núi Một (Vân Sơn Tự): Hay còn gọi là Vân Sơn Tự được xây dựng ở một địa thế tuyệt 

đẹp, quý khách có thể ngắm toàn bộ côn đảo từ trên cao, và nơi đây có một hồ sen rất đẹp quý khách 

có thể chụp hình. 

- Miếu Bà Phi Yến: Hay còn gọi là An Sơn Miếu, Bà Phi Yến là thứ phi của vua Nguyễn Ánh, đến 

đây quý khách sẽ được nghe về câu chuyện của bà. Miếu Bà Phi Yến là nơi linh thiêng nên người 

dân ở đảo rất tôn sùng và kính trọng. 

- Chợ Côn Đảo: Quý khách đến Chợ Côn Đảo để mua đặc sản ở Côn Đảo như: mực khô, mực 

một nắng, có thể mua các sản phẩm quà lưu niệm rất đẹp được làm từ vỏ óc, vỏ sò,.. Hoặc mua 

hải sản sống đóng thùng đem về. Quý khách đừng quên mua Mứt Hạt Bàng hoặc Hạt Bàng 

Rang nhé vì đây là món đặt sản nổi tiếng tại Côn Đảoăn rất ngon. 

10h00: Xe đưa Qúy khách về lại trung tâm. Qúy khách làm thủ tục trả phòng khách sạn 

Buổi trưa: 

11h00: Quý khách đi dùng cơm trưa 

12h00: Xe đưa quý khách ra cảng Bến Đầm để lên tàu về lại Sóc Trăng.Trên đường đến bến cảng 

xe ghé Cơ Sở Ngọc Trai để quý khách tìm hiểu về nguồn gốc sản xuất ra một viên ngọc trai từ một 

con trai được nuôi dưỡng qua mấy năm để cho ra ngọc, quý khách sẽ tận mắt thấy nhân viên bán 

ngọc trai lấy ngọc ra từ con trai. 

13h30: Qúy khách lên tàu,  bắt đầu rời cảng Bến Đầm , quý khách chính thức chia tay Côn Đảo - 

vùng đất linh thiêng để về lại cẩng Trần Đề - Sóc Trăng 

15h30: Tàu cập cảng Trần Đề. Qúy khách lên xe khởi hành về TP. CÀ MAU 

21h00: Quý khách về tới TP.HCM, xe sẽ đưa quý khách về lại điểm ban đầu. Kết thúc chuyến 

tour Côn Đảo 2 ngày 1 đêm, Hdv VIETNAM TOURIST nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý khách 

trong những chuyến đi sau! 

Lưu ý: Thời gian có thể bị thay đổi tùy theo mật độ giao thông đường bộ và đường thủy. 

--o0o— 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

Chương trình Thời giàn Khách sạn 
Giá trọn gói  

(vnđ/khách) 



 

CÔN ĐẢO 2N2Đ 

KHÁCH SẠN 2 SAO 
2.690.000 

KHÁCH SẠN 3 SAO 
3.290.000 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển:  

- Xe du lịch đưa đón quý khách từ TP.Cà Mau - Sóc Trăng 

- Tàu cao tốc khứ hồi cảng Trần Đề - Côn Đảo 

- Xe đưa đón tham quan tại Côn Đảo  

2. Lưu trú: Khách sạn 2 - 3 sao, phòng máy lạnh. Đối với khách sạn 2 sao thì tiêu chuẩn 4 

người/phòng (Phòng 2 giường) 

- Nếu ở 2 người: phụ thu 100.000đ/người/đêm  

- Nếu ở 3 người: phụ thu 100.000đ phòng/đêm  

( Nếu ở 3 sao không phụ thu) 

3. Ăn uống 

- Ăn sáng: 2 buổi 50.000đ/phần 

- Ăn chính: 2 buổi 130.000 VNĐ/phần và 1 bữa BBQ 200.000 VNĐ/phần 

4. Vé tham quan: Tất cả vé tham quan các chương trình trong tour 

5. Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp 

6. Hướng dẫn viên: 1 HDV chuyên nghiệp nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

7. Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm tham 

quan. 

- Điểm tham quan: Điểm tham quan ngoài chương trình 

- Thuế VAT 8%: Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

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, từ Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé 

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



 

- Từ 5-10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồitrên xe và ngủ chung với 

gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 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 

GHI CHÚ 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng địa điểu sẽ 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’ 

 Quý khách phải mang theo bản chính giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Nếu không có sẽ không 

được qua đảo), nên mang theo hành lý gọn nhẹ. 

 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, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, 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.  

LƯU Ý 

- Không hoàn lại tiền nếu khách không đi tham quan theo chương trình. 

- Vietnam Tourist sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong các trường 

hợp bất khả kháng: Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

ĐIỀU KIỆN HUỶ 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! 

 

 

 

 

www.vietnamtouristvn.com 


