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NGÀY 01: TP. CẦN THƠ - BẾN TÀU RẠCH GIÁ – HÒN SƠN  - QUÁN BIA XE TẢI -  LĂNG 

ÔNG NAM HẢI – LÀNG CHÀI THIÊN TUẾ – THÁC NƯỚC KHÔNG TÊN – ĐỈNH YÊN NGỰA 

- BÃI BẮC – TƯỢNG RÙA ĐÁ KHỔNG LỒ - BÃI BÀNG – BÃI XẾP – CÂY DỪA NẰM 

NGHIÊNG ( Ăn sáng, trưa,tối) 

Buổi sáng: 

02h00: Xe và HDV VIETNAM TOURIST Đón khách tại điểm hẹn. Đoàn khởi hành đi Hà Tiên trên xe 

đầy đủ tiện nghi, đảm bảo giấc ngủ ngon cho du khách. 

Các điểm đón tour: 

- Văn phòng VIETNAM TOURIST CẦN THƠ - Số 175, đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận 

Ninh Kiều, Cần Thơ  

- Ngoài ra xe có thể đón quý khách dọc theo quốc lộ 91 đến  Rạch Gía 

05h00: Xe tới bến tàu Rạch Giá, đoàn vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi trong lúc hướng dẫn viên làm thủ tục 

nhận vé tàu. 

06h30 : Qúy khách phát vé tàu cho quý khách lên tàu. Mỗi khách sẽ cầm vé tàu kèm theo giấy tờ tùy thân 

( CCCD, bằng lái xe, hộ chiếu) để làm thủ tục lên tàu.  

07h00 : Tàu cao tốc rời cảng Rạch Gía để đi đảo Hòn Sơn (Lại Sơn) là một trong những đảo đẹp và hoang 

sơ bật nhất ở vùng biển phía nam. Hòn Sơn thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Nơi hiếm 

hoi có được: biển xanh cát trắng, có rừng, có suối, cùng rừng dừa rợp bóng là những nét đặc biệt của hòn 

đảo xinh đẹp này. 

08h30: Tàu cập cảng đảo Hòn Sơn. Quý khách di chuyển về nhà nghỉ gửi đồ 

(hoặc nhận phòng nếu có phòng trống). Nhà nghỉ ngay tại trung tâm đảo Hòn 

Sơn, trang bị đầy đủ máy lạnh, wifi, phòng sạch sẽ thoáng mát, đảm bảo cho 

những giây phút nghỉ ngơi trên đảo được thoải mái nhất. 

 

Sau đó quý khách đi dùng điểm tâm 



VIETNAM TOURIST – CÙNG BẠN KHÁM PHÁ MIỀN ĐÁT MỚI 
 

09h30: Qúy khách nhận xe máy (2 người/1 xe) , sau đó hướng dẫn viên sẽ đưa 

quý khách ghé check in tại Quán Bia xe tải, nơi được sắp xếp các góc chụp 

ảnh cực kỳ đẹp view biển và Hot nhất hiện nay. 

 

10h00: Qúy khách ghé thăm quan và thắp nhang ở Lăng Ông Nam Hải – 

điểm du lịch tâm linh được xây dựng trên một mõm đá nhô ra biển. Qúy khách 

đi sâu vào bên trong để tham quan làng chài lâu đời nhất Lại Sơn – Làng chài 

Thiên Tuế, để thấy được cuộc sống người dân nơi xứ đảo Cùng nghề “đóng 

ghe tàu” đặc sắc. Tại khu vực này, quý khách có thể chụp hình tại những bãi 

biển đẹp và hoang sơ như: Bãi Đá Chài, Bãi Thiên Tuế… Cùng Bãi đá trứng, 

Bãi đá bàn với hình thù đặc sắc mà hiếm nơi nào có được. 

Buổi trưa: 

11h30: Qúy khách dùng bữa trưa với những món ăn đặc sản địa phương do chính người dân miền biển chế 

biến. 

Buổi chiều: 

13h30: Qúy khách tiếp tục dùng xe máy để khám phá quanh đảo Hòn Sơn 

theo con đường xuyên đảo và con đường ven biển tuyệt đẹp. Chắc chắn rằng 

cung đường này sẽ đem lại cho du khách rất nhiều cảm xúc. 

14h00: Quý khách chinh phục con đường uốn cong theo sườn núi được bao bọc bởi những hàng cây xanh 

để đến với “thác nước không tên” với vẻ đẹp đầy mê hoặc và là điểm check-

in đầy thú vị khi đến hòn đảo này. Trên đoạn đường di chuyển, quý khách dừng 

chân tại chụp hình tại đỉnh Yên Ngựa, nơi có thể ngắm nhìn  toàn cảnh 

đảo Hòn Sơn. 

15h00: Qúy khách dừng chân tại Bãi Bắc, Check in cầu cảng Bãi Bắc tuyệt 

đẹp và cũng không quên check-in tại tượng cụ rùa đá khổng lồ hot nhất đảo 

Hòn Sơn này. 

16h00: Qúy khách Thỏa sức tắm biển tại Bãi Bàng – bãi biển đẹp nhất của đảo, 

với bờ biển dài cắt trắng và hàng dừa chạy dọc bãi biển.  

17h00: Qúy khách quay về nhà nghỉ, trên đường về ghé bãi xếp chụp hình với 

cây dừa nằm nghiêng huyền thoại tuyệt đẹp nằm nghiêng mình ra biển xanh. 
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19h00: Qúy khách dùng bữa tối với thực đơn BBQ 

Buổi tối: Qúy khách tự do đi dạo biển, uống café, khám phá Hòn Sơn về đêm 

NGÀY 2: ĐẢO HÒN SƠN – LẶN NGẮM SAN HÔ - BẾN TÀU RẠCH GIÁ - TP.CẦN THƠ ( ăn 

sáng, trưa) 

Buổi sáng: 

07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng, uống cà phê, ngắm bình minh. 

08h00: Qúy khách lên tàu của ngư dân thứ thiệt để thử sức làm ngư dân, 

tàu được trang bị áo phao, kính lặn để mọi người thỏa sức chiêm ngưỡng 

những rạn san hô nhiều màu sắc xung quanh đảo. Những cần thủ nghiệp dư 

sẽ dễ dàng kéo nên những chú cá tươi rói, hay đơn giản là lặn bắt nhum, ốc 

sò vô cùng nhiều tại hòn đảo hoang sơ này. 

10h00: Qúy khách quay lại cảng để về nhà nghỉ tắm rửa, nghỉ ngơi 

Buổi trưa: 

11h00:  Quý khách đi dùng cơm trưa.  

12h00:  Quý khách chia tay đảo Hòn Sơn để lên tàu về lại đất liền.  

Buổi chiều: 

13h30:  Tàu cập bến cảng Rạch Giá, Qúy khách lên xe về TP.Cần Thơ, trên đường về xe sẽ được dừng 

nghỉ tại 1, 2 trạm dừng chân, cho du khách vệ sinh, ăn uống hoặc mua đặc sản Miền Tây như Nem Lai 

Vung, trái cây miệt vườn … về làm quà cho người thân. 

17h00:Về đến TP.Cần Thơ, xe đưa quý khách về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình tour Hòn 

Sơn 2 ngày 2 đêm thú vị. HDV Vietnam Tourist chia tay đoàn, tạm biệt  và hẹn gặp lại quý khách trên 

những hành trình khám phá thú vị khác của công ty! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

--o0o— 
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BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN KHÁCH SẠN 
GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 

DU LỊCH HÒN 

SƠN 
2N1Đ 

Nhà nghỉ 1.790.000 

Mức giá áp dụng khách lẻ ghép đoàn 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển:  

- Xe du lịch đời mới, máy lạnh. 

- Tàu cao tốc khứ hồi Rạch Gía – Hòn Sơn 

- Xe máy tham quan trên đảo (2 khách/ 1 chiếc ) 

- Tàu tham quan, lặn ngắm san hô 

2. Lưu trú: Nhà nghỉ tiêu chuẩn trên đảo, máy lanh, tiêu chuẩn 4 người/ 1 phòng 

- Nếu ở 2 người: phụ thu 50.000đ/người/đêm (phòng 1 giường) 

- Nếu ở 3 người: phụ thu 50.000đ/phòng/đêm ( phòng 2 giường) 

3. Ăn uống 

-  Ăn sáng: 2 buổi tô + ly (40.000đ/ phần) 

- Ăn chính: 2 bữa ăn chính (110.000vnđ/xuất) + 1 bữa thực đơn BBQ (200.000đ/ xuất) 

4. Vé tham quan: Tất cả vé tham quan theo lịch trình 

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

6. Hướng dẫn viên: HDV 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 

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 ba mẹ có yêu cầu) 
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- Từ 5-10 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 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 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, 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.  

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! 

 www.vietnamtouristvn.com 


