
 
 

CÔNG TY TNHH HTS INTERNATIONAL – HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
VĂN PHÒNG 01: Villa Lapaloma, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hòa 

VĂN PHÒNG 02 : 274/52 đường 23/10, TP Nha Trang, Khánh Hòa 
HOTLINE: (0918).97.79.68 

 

CÔN ĐẢO – VÙNG ĐẤT TÂM LINH 
(Chương trình 3 ngày 4 đêm) 

 
HTS International  Travel hân hạnh mang tới quý du khách tour du lịch Côn Đảo – là một vùng đất 
mang đậm tính chất tâm linh nhưng không kém phần xinh đẹp nên thơ, vì vậy Côn Đảo là điểm đến lý 
tưởng cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ và tìm hiểu về lịch sử, trải nghiệm những khoảnh 
khắc khó quên cùng biển xanh cát trắng nắng vàng,  chắc chắn đây là hành trình thú vị cho du khách 
đến với miền đất mang đậm tính lịch sử và thiêng liêng này. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÊM 01: NHA TRANG – TP.HCM (tàu lửa) 

HDV HTS International Travel đón đoàn tại Ga Nha Trang, đoàn lên tàu cho chuyến hành trình vào 

TP.HCM. Đoàn nghỉ đêm trên tàu. 

 

NGÀY 01: TP.HCM – CÔN ĐẢO (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Hướng dẫn viên và xe HTS International Travel đón đoàn tại Ga Sài Gòn khởi hành đi sân bay 

Tân Sơn Nhất để làm thủ tục hàng không cho đoàn bay đi Côn Đảo. Đoàn sẽ dùng bữa sáng tại sân bay. 

Đến sân bay Côn Đảo, xe và HDV sẽ đón và đưa đoàn về resort, trên đường về quý khách đi qua các địa 

danh như: làng Cỏ Ống, Lò Vôi, nghĩa địa Hàng Keo…..Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Buổi chiều: Đoàn đi tham quan Côn Đảo, quý khách đi qua các địa danh: Bảo tàng Côn Đảo, Dinh chứa 

đảo,  Trại Tù Phú Hải, tham quan Chuồng cọp Pháp, Chuồng cọp Mỹ . Viếng nghĩa trang Hàng Dương 

thắp hương tại đài tưởng niệm chung cho gần 2000 ngôi mộ của các chiến sỹ yêu nước, Đồng chí Lê Hồng 

Phong, cụ Nguyễn An Ninh, thắp hương tại Mộ chị Võ Thị Sáu. Viếng Miếu Bà Phi Yến – thứ phi vua 

Nguyễn Ánh. Đoàn về lại resort nghỉ ngơi và đi dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm tại Côn Đảo. 

 

 



 
NGÀY 02: KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại Resort, sau đó HDV sẽ đưa đoàn đi tham quan: 

• Tham quan và xin lộc đầu năm tại Đầm Trầu – một trong những bãi tắm hoang sơ và đẹp 

nhất Côn Đảo. Từ đường chính, Quý khách đi bộ theo đường mòn khoảng 1,5km đến bãi tắm. 

Trên đường đi, quý khách dừng chân thắp nhang tại Miếu Cậu - nơi thờ hoàng tử Cải, con trai 

của chúa Nguyễn Ánh và bà Hoàng Phi Yến. Đến bãi Đầm Trầu, tắm biển, chụp hình, và tự 

do thưởng thức hải sản tại đây (chi phí tự túc)..  

Sau khi tham quan, đoàn đi dùng bữa trưa tại nhà hàng.  

Buổi chiều: Đoàn tiếp tục đi tham quan: 

• Chùa Vân Sơn, Ngôi chùa được xây dựng trên một ngọn núi có độ cao 60m so với mặt nước 

biển. Chia tay chùa Vân Sơn đoàn lên xe tiếp tục di chuyển tham quan cảng Bến Đầm. Đây là 

cảng tập trung hàng hóa,vật liệu xây dựng và tàu khách từ đất liền ra đảo. Trên đường đi đoàn 

sẽ ngang qua phòng trưng bày ngọc trai Côn Đảo, mũi cá mập, bãi nhất nơi có cuộc vượt ngục 

chấn động côn đảo năm 1952, và đặc biệt quý khách có thể ngắm được đỉnh tình yêu,đỉnh núi 

có hình tượng đôi trai gái yêu nhau. 

Đoàn lên xe trở lại trung tâm tham quan mua sắm các đặc sản tại chợ Côn Đảo Đoàn đi dùng bữa tối tại 

nhà hàng. 

Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm tại Côn Đảo. 

 

NGÀY 03: CÔN ĐẢO – TP.HCM (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại Resort. Sau đó đoàn đi tham quan chợ Côn Đảo, du khách có thể mua 

đặc sản làm quà cho gia đình. Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau dó xe sẽ đưa đoàn ra sân bay làm thủ 

tục hàng không khởi hành về lại Tp Hồ Chí Minh 

Buổi chiều: Đoàn đến Tp.HCM xe và HDV sẽ đón đoàn đi dùng bữa tối tại nhà hàng, sau đó đoàn sẽ di 

chuyển về lại Nha Trang bằng tàu lửa. Đoàn nghỉ đêm trên tàu. 
Đoàn về đến Nha Trang, quý khách tự túc phương tiện về lại nhà - Kết thúc chuyến tham quan – Hẹn 

gặplại quý khách Kết thúc hành trình Côn Đảo đầy thú vị cùng HTS International Travel. 

 

HTS International Travel – chân thành cảm ơn quý khách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ 
GIÁ TOUR TRỌN GÓI Vui lòng liên hệ 

 
* Giá áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên – không áp dụng lễ, tết* 

 

• Giá tour trọn gói bao gồm: 
1. Vận chuyển: Vé máy bay khứ hồi Saì Gòn - Côn Đảo 
                       Vé tàu lửa khứ hồi Nha Trang – Sài Gòn 
                           Xe đời mới máy lạnh phục vụ theo chương trình.  
2. Lưu trú: Resort 3 hoặc 4 sao tại Côn Đảo (02-03 khách/phòng) 
3. Ăn uống: 02 bữa ăn sáng tại Resort 
  01 bữa ăn sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất 

  06 bữa chính tại nhà hàng  : 150.000 đồng/khách/suất. 

4. Tham quan: vé tham quan theo chương trình  
5. Quà tặng: Nón, khăn, nước suối (6 chai/khách/tour). 
6. Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 
7. Thuế VAT (10%). 
8. Chi phí Bảo Hiểm Du Lịch 

• Giá vé trẻ em: 
Ø Trẻ em dưới 2 tuổi: vé máy bay theo quy định của hàng không ( Miễn Phí Giá Tour ) 
Ø Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi: vé máy bay theo quy định của hàng không ( Miễn Phí Giá 

Tour) 
Ø Trẻ em từ 5 tuổi - dưới 11 tuổi: 60 % giá tour + vé máy bay theo quy định của hàng không 
Ø Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Bằng giá tour người lớn. 

• Giá tour không bao gồm: 
Ø Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi. 
Ø Chi phí tham quan ngoài chương trình 
Ø Chi phí ngủ phòng đơn. 
Ø Chi phí khác 

 
Lưu ý: 
v Chương trình có thể thay đổi vì lí do khách quan như giờ bay, điều kiện đường xá, thời tiết. 
v Giá trên có thể thay đổi theo thời giá, vui lòng xác nhận lại giá trước khi đặt dịch vụ. 
v Quý khách nhớ mang theo CMND hoặc Passport ( đối với người lớn), trẻ em có mang theo giấy khai sinh gốc 

và có bố mẹ đi theo hoặc có giấy ủy quyền của bố mẹ, để làm thủ tục lên tàu, máy bay và khách sạn. 
v Chấp hành nội quy của Đảo, không đốt lửa, hút thuốc, giữ gìn vệ sinh môi trường chung. 

 


