
VIETNAM TOURIST – CÙNG BẠN KHÁM PHÁ NHỮNG MIỀN ĐẤT MỚI 

Website: vietnamtouristvn.com 

 

  

Thời gian: 2 ngày 2 đêm 

 Phương tiện:  Xe du lịch 16 - 45 chỗ 

Khởi hành: Hàng ngày 

Các điểm tham quan có trong lịch trình: 

1. Quần đảo Bà Lụa 

2. Hòn trẹm 

3. Chùa Hang – Hòn Phụ Tử 

4. Hà Tiên 

5. Chợ Bách Hóa Hà Tiên 

6. Cầu Tô Châu 

7. Mũi Nai 

8. Thạch Động 

9. Quốc lộ N1 – Đường biên giới Việt Nam - Campuchia 

10. Chợ Tịnh Biên 

11. Rừng Tràm Trà Sư 

12. Miếu Bà Chúa xứ 

13. Lăng Thoại Ngọc Hầu 

14. Chùa Tây An 
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ĐÊM 01: TP. HCM – KIÊN LƯƠNG  

20h00: Xe và HDV Vietnam Tourist đón khách tham gia tour đảo Bà Lụa – Rừng Tràm Trà 

Sư tại điểm hẹn. Sau đó khởi hành đến với Kiên Giang. Qúy khách nghỉ đêm trên xe với hệ 

thống xe giường nằm đời mới, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo quý khách sẽ có một giấc ngủ 

ngon! 

NGÀY 01: KIÊN LƯƠNG – CHÙA HANG – HÒN PHU TỬ - QUẦN ĐẢO BÀ LỤA – 

BA HÒN ĐẦM – HÀ TIÊN – MŨI NAI – THẠCH ĐỘNG (Ăn sáng - ăn trưa - ăn tối) 

05h00: Đoàn đến Kiên Lương, tại đây đoàn vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm. 

06h00: Đoàn khởi hành tham quan Chùa Hang nằm nơi chân núi An Hải Sơn. Tại đây quý 

quý khách có thể ngắm nhìn ra phía xa xa là hòn Phụ Tử - Đây là hòn đảo nhỏ gồm hai khối 

đá dính liền nhau trên một bệ đá có chiều cao 5m so với mực nước biển. Trong đó hòn Phụ có 

chiều cao khoảng 33.6m và hòn Tử cao khoảng 30m. Hòn Phụ Tử cao nghiêng nghiêng cùng 

một chiều tượng trưng cho hình ảnh hai cha con quấn quýt bên nhau cùng trông ra biển cả. 

07h00: Xe đưa đoàn đến Hòn Chông và tập trung ra bến tàu, khởi hành ra Ba Hòn Đầm nằm 

trong Quần Đảo Bà Lụa với khoảng 45 hòn đảo lớn nhỏ ngoài khơi huyện Kiên Giang và 

được coi như Vịnh Hạ Long của Phương Nam. Trên tàu Quý khách có dịp ngắm Quần Đảo 

Bà Lụa (gồm Hòn Đá Lửa, Đảo Yến, Hòn Rể Lớn – Rể Nhỏ, Hòn Nhum, ……). Đến Ba 

Hòn Đầm, Quý khách có thể tự tay bắt và thưởng thức các loại Ốc, Nhum, câu Cá và tắm 

biển tại Ba Hòn Đầm. Quý khách có thể tắm biển và nhặt đá (loại đá rất đẹp chỉ có trên Bãi 

Đá Hòn Đầm) làm lưu niệm. 

Đoàn sẽ dừng chân và khám phá Hòn Đầm Dương, một hòn đảo được xem là đẹp nhất 

của Quần đảo Bà Lụa, quý khách sẽ được thỏa sức ngâm mình dưới làn nước trong xanh hoặc 

tự do đi lại qua các đảo lân cận như Hòn Đầm Giếng, Hòn Đầm Đước mà không cần bất cứ 

sự hỗ trợ nào khác, quý khách sẽ được cảm giác tận tay mò những con sò, con nghêu, óc 

nhảy, ... 

10h30: Đoàn lên tàu về lại đất liền 

11h30: Tới đất liền, xe đón đoàn đi dùng cơm trưa: 

12h00: Xe đưa đoàn về Hà Tiên, nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi 

14h30: Xe đưa đoàn đ tham quan Thạch Động - là một tảng đá xanh khổng lồ cao 80m hình 

mũ lông của kỵ mã ngự lâm quân mọc trơ trọi giữa một vùng toàn đất. 

16h00: Xe đưa đoàn tiếp tục đến với khu du lịch Mũi Nai. Với vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có, 

Mũi Nai ngày nay đã được xây dựng thành khu du lịch hiện đại, thu hút nhiều khách đến 

tham quan, tắm biển, vui chơi giải trí, hay tổ chức các hoạt động teambuilding... và trở thành 

điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá vùng đất Hà Tiên. 
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18h00 : Xe đưa đoàn đi dùng cơm tối. 

Buổi tối: Đoàn tự do khám phá chợ đêm Hà Tiên. Ngắm cầu Tô Châu về đêm 

NGÀY 02: HÀ TIÊN – CHỢ TỊNH BIÊN - NÚI CẤM - RỪNG TRÀ SƯ – LĂNG 

THOẠI NGỌC HẦU – MIẾU BÀ CHÚA XỨ - TP. HCM  (Ăn Sáng, Trưa) 

06h00:Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm. 

07h00: Đoàn khởi hành dọc theo quốc lộ N1- đường biên giới Việt Nam – Camphuchia, 

đoàn có thể cảm nhận cuộc sống của người dân ở hai bên bờ biên giới. Sau đó đoàn ghé chợ 

biên giới Tịnh Biên là khu chợ biên giới nằm tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia. Chợ 

không chỉ là nơi mua sắm quen thuộc của người dân địa phương và du khách gần xa mà còn 

là điểm dừng chân lý tưởng của rất nhiều du khách khi tới An Giang.  

09h00: Đoàn tiếp tục đến với Núi Cấm còn có tên là Thiên Cấm Sơn, được người đời ví là 

Thiên Cẩm Sơn (núi đẹp như gấm lụa), một ngọn núi cao và hùng vĩ nhất của vùng Thất Sơn, 

nằm trong khu tam giác Tịnh Biên-Nhà Bàng-Tri Tôn, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, 

An Giang. Nơi đây phong cảnh hữu tình như một bức tranh sơn thủy làm xao xuyến tâm hồn 

du khách trong nước và quốc tế mỗi dịp ghé thăm.( Đoàn tự túc vé cáp treo) 

12h00: Đoàn có mặt dưới chấn núi để dùng cơm trưa. 

13h00: Đoàn khởi hành tham quan "Rừng Tràm Trà Sư" vào mùa nước nổi. Vào thời điểm 

này rừng Tràm Trà Sư khoác lên mình một màu xanh thẳm của những cánh bèo tây tràn 

đồng. Đến nơi đây, quý khách sẽ được trải nghiệm thú vị không thể bỏ lỡ là đi thuyền trên 

đồng nước mênh mang, được tự tay chèo thuyền để cảm nhận vẻ đẹp thanh bình khi mũi 

thuyền nhè nhẹ rẽ thảm bèo xanh mướt tiến sâu vào rừng. Với một Vọng gác quan sát ở giữa 

rừng, quý khách có thể ngắm nhìn được toàn bộ vẻ thanh bình của Rừng tràm Trà Sư vào mùa 

nước nổi.( Đoàn tự túc xe ôm vào Rừng Tràm Trà Sư 10.000đ/lượt) 

15h30: Đoàn khởi hành về TP. HCM, trên đường về đoàn chiêm ngưỡng ngọn Thất 

Sơn hùng vỹ với ngọn núi Cấm nổi tiếng Quý khách viếng thăm Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng 

Thoại Ngọc Hầu, Tây An Cổ Tự 

23h00:Đoàn về đến TP.HCM. Hdv Vietnam Tourist chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách 

trên những hành trình du lịch thú vị khác của công ty. 
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BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

Chương trình Thời gian Khách Sạn 
Giá trọn gói  

(vnđ/khách) 

Đảo Bà Lụa 2 ngày 2 đêm 

Khách sạn tiêu chuẩn 
1.590.000  

ÁP DỤNG CHO KHÁCH LẺ 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển:  

- Xe du lịch 16 – 45 chỗ đưa đón đoàn từ Sài Gòn – Hà Tiên 

- Tàu du lịch tham quan đảo Bà Lụa 

2. Lưu trú: Khách sạn tiêu chuẩn, đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 4 người/phòng (Phòng 2 

giường).  

- Nếu ở 2 người 1 phòng thì phụ thu 100.000đ/người 

- Nếu ở 3 người 1 phòng thì phụ thu 100.000đ/phòng 

3. Ăn uống 

- Ăn sáng: 2 buổi tô + ly  

- Ăn chính: 2 buổi 140.000 VNĐ/phần 

- 1 bữa BBQ 160.000 VNĐ/phần 

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

5. Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 20.000.000 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 10%: Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 
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- 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 11 tuổi: 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… 
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ĐIỀU KIỆN 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! 
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