Tour code: CĐ2 & Thời gian: 2 Ngày 1 đêm & Phương tiện: Ôtô / Du Thuyền cao tốc / Máy bay VN_Air)
Giá: 3.800.000 vnđ / khách (K/s Tiêu chuẩn / Nhà khách Côn Đảo)
Khởi hành: Thứ năm hàng tuần (phụ phí Cuối tuần 1.000.000đ / Khách)
TƯ VẤN: 0283 868 8827 – 0919 515 059 - 0913 805 227

NGÀY 1: ….3/2021) SÀI GÒN – VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO (PQ_EXPRESS Cao tốc: Ăn sáng/Trưa/Tối)
04h30 Xe và HDV_Du Lịch Khám Phá Mới đón Quý khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Vũng Tàu.
06h30 Đoàn dùng điểm tâm (Thực đơn 01 Tô / Ly). Sau đó, làm thủ tục lên tàu Expres lúc 7h30 đi Côn Đảo.
11h30

Đến cảng Bến Đầm – Côn Đảo, Xe đón đoàn về TT Côn Đảo,, trên đường dừng chân chụp hình lưu niệm
tại Bãi Nhát – Bãi Đá Trắng – Núi Tình Yêu – Mũi Cá Mập...

Đoàn dùng cơm trưa tại Nhà hàng. Sau đó, di chuyển về Khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Viếng Vân Sơn Tự-Núi Một, An Sơn Miếu “Bà Phi Yến” – Tìm hiểu Chuyện về người phụ nữ
14h00 “Trung trinh tiết liệt” và câu hát ru “Gió đưa cậu cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”.
Sau đó, Quý khách tự do tắm biển và nghỉ ngơi tại Khách sạn.
18h00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng với thực đơn “đặc sản địa phương”.
20h30 Xe đưa đoàn đi viếng Nghĩa Trang Hàng Dương “Khu tưởng niệm cô Võ Thị Sáu”…
Quý đoàn tự do tham quan Côn Đảo về đêm, thưởng thức các loại đặc sản “Cua-Ghẹ-Ốc các loại”.
NGÀY 2: …3/2021) DU LỊCH CÔN ĐẢO - SÀI GÒN
(Ăn Sáng / Trưa)
Sáng Quý khách dùng điểm tâm. Sau đó. Xe đưa đoàn đi thăm quan các điểm như sau:
 Bảo Tàng Côn Đảo: Nơi trưng bài các Di tích và hiện vật, 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 thời Pháp đến nay.
 Dinh Chúa Đảo: Là nơi ở và làm việc của các đời chúa đảo tại Côn Đảo.
 Trại tù Phú Hải, Phú Sơn: 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”.
 Chuồng cọp kiểu Pháp: Khám phá hệ thống "chuồng cọp" được xây dựng kiên cố ẩn giữa các
mê cung cổng trong, cổng ngoài nhằm làm mất phương hướng tù nhân chính trị và đánh lạc
hướng quan sát. Các hình thức tra tấn dã man nhất đã diễn ra tại đây…
 Chuồng cọp kiểu Mỹ: Với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây dựng vào năm
1971 nhằm tra tấn và suy nhược hóa tinh thần cách mạng của tù nhân chính trị.
 Khu biệt lập Chuồng Bò: Vốn từng là nơi chăn nuôi bò, nuôi heo với 9 phòng biệt giam, 24
hộc chứa heo, 2 chuồng nhốt bò và 1 hầm chứa phân bò. Năm 1930, Pháp biến chuồng bò
thành một trại giam các tù nhân nữ. Năm 1963, để mở rộng nhà tù, Mỹ sửa 24 hộc nuôi heo
thành 24 phòng giam. Tù chính trị chống chào cờ, bị còng xiềng cầm cố lâu ngày, bị bại liệt cơ
thể bị đưa về đây để tiếp tục đày ải.
12h00

Trưa

chiều

 Nghĩa trang Hàng Keo – 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. Sau đó, đoàn trở về Khách sạn làm thủ tục trả phòng.
Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng với các món đặc sản địa phương.
 Miếu Hoàng Tử Cải: Là ngôi miếu con trai của Vua Gia Long và Thứ phi Hoàng Phi Yến, gắn
liền với cuộc bôn tẩu của Vua Gia Long trước sự truy đuổi của quân Tây Sơn.
 Bãi Đầm Trầu: là bãi biển đẹp gắn liền với sự tích chàng Cau và nàng Trầu. Đến với Đầm
Trầu, du khách có thể thỏa thích tắm biển và tận hưởng làn nước trong mát của bãi biển đẹp nhất
Côn Sơn được nhiều người nhắc đến này. Sau đó, di chuyển đến sân bay Cỏ Ống, làm thủ tục
đáp chuyến bay VN… Khởi hành đi Sài Gòn.
 Đoàn về đến sân bay TSN – TP. Hồ Chí Minh, kết thúc chương trình, chia tay và hẹn gặp lại

Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhưng vẫn đảm bảo tham
quan đầy đủ các địa điểm trong chương trình.
GIÁ TOUR BAO GỒM:
Vận chuyển: Tàu PQ_Express cao tốc “Vũng Tàu - Côn Đảo” + Vé máy bay Bamboo / Viet Nam_Airlines “Côn
Đảo – Sài Gòn”(Bao gồm hành lý sách tay 12Kg + 23Kg)
- Xe du lịch đời mới, máy lạnh, loại 16 chỗ đưa đón tham quan suốt hành trình.
Khách sạn tiêu chuẩn: 2, 3, 4 khách / phòng rộng rãi , sạch sẽ , tiện nghi :
Ăn uống: 02 Điểm tâm + 03 bữa cơm chính (đơn giá 150.000đ / suất).
Phí Tham Quan theo chương trình:
 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm, nhiệt tình, vui vẻ phụ vụ đoàn tại Côn Đảo.
Quà Tặng: - Nón Du Lịch Khám Phá Mới + Khăn lạnh + nước suối (1 khăn +1 chai 350ml/ngày).
Bảo Hiểm: - Bảo hiểm du lịch với mức 20.000.000 VND/người/ngày. (Cty CPBHQT AAA).
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
 Ca nô và vé tham qua Hàn Bảy Cạnh.
 Vé tham quan rừng sinh thái Ông Đụng, bãi Ông Dụng và xe điện, ăn uống hải sản trên bè nổi...
 Các dịch vụ trong trong các bữa ăn và khách sạn như; Nước ngọt, Rượu - Bia hoặc đồ uống khác, điện thoại,
giặt ủi, các loại bánh – kẹo – Mì tôm và nước trong mini bar… Các chi phí mua hải sản, đặc sản + ăn uống
của Trẻ em đi cùng Bố Mẹ, lễ vật và chi phí mua sắm cá nhân khác.
 Tips cho HDV và Lái xe… (Tự nguyện)
ĐỐI VỚI TRẺ EM:
 Trẻ em (từ 10 tuổi trở lên) 100% tiền tour (chế độ ăn riêng, giường riêng như người lớn)
 Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi) 80% tiền tour (chế độ ăn riêng, ngủ chung giường người thân)
 Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) miễn phí tour “phụ phí vé máy bay 80% vé máy bay người lớn” (người
thân tự lo ăn, ngủ, tham quan cho trẻ)
 Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi). miễn phí tour + “phụ phí 20% vé máy bay” (người thân tự lo ăn, ngủ, tham quan cho
trẻ)
 Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Từ trẻ nhỏ thứ 2 trở lên phải mua ½ vé người lớn.
Lưu ý khi tham gia chương trình:
 Quý khách mang theo hành lý gọn nhẹ và tư trang tự bảo quản trong quá trình tham quan.
 Quý khách cần mang theo giày đi bộ, máy chụp hình-quay phim, kính mát, kính bơi, kem chống nắng và các
loại đồ dùng cá nhân thuốc men theo chỉ định khác…
 Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều khoản, giá tour bao
gồm cũng như không bao gồm trong chương trình. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp đến đăng ký







tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho
mình.
Giấy CMND / Trẻ em trên 14 tuổi phải có CMND / Hộ chiếu (passport) còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng
Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour).
Quý khách từ 75 tuổi trở lên, Công ty Bảo Hiểm từ chối bảo hiểm. (phí thay đổi tùy theo tour).
Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour để được tư vấn thêm thông tin. Không nhận khách
mang thai từ 5 tháng trở lên vì lý do an toàn cho khách.
Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu. Hai người lớn được ngủ kèm 1 trẻ
em.
Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng do
thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy bay, tàu thủy bị trì hoãn hay bị
hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền
tour cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí tàu cao tốc, vé máy bay, dịch
vụ ăn ở… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác!.
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ!

