
 
 

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 

 

TP.HỒ CHÍ MINH – NAM DU 
(Chương trình 3 ngày 4 đêm) 

 
HTS International  Travel hân hạnh mang tới quý du khách tour du lịch Quần đảo Nam Du  – Quần đảo 
Nam Du có 21 hòn đảo lớn nhỏ xinh đẹp, trong đó hòn Củ Tron là hòn lớn nhất mà quý khách sẽ có 02 
đêm trải nghiệm trong tour này. Nam Du nổi tiếng với rất nhiều bãi biển xanh, cát trắng mịn cùng 
những rặng dừa nghiên mình trên cát và những bãi đá vô cùng thu hút. Mỗi hòn đảo tại đây đều mang 
một truyền thuyết riêng và rất ly kỳ hấp dẫn. Hãy cùng với HTS International Travel tận mắt và tận tay 
khám phá quần đảo phương Nam xinh đẹp này nhé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: TPHCM – ĐẢO NAM DU (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Hướng dẫn viên và xe HTS International Travel đón đoàn tại Ga Sài Gòn. Sau đó đoàn sẽ đi 

dùng bữa sáng tại nhà hàng. Sau đó đoàn sẽ khởi hành đi Tp.Rạch Giá. 

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng ở Tp.Rạch Giá, sau đó lên tàu cao tốc ra đảo Nam Du. Trên đường đi tàu 

sẽ đi ngang qua đảo Hòn Tre và đảo Sơn Rái,  tàu sẽ cập cảng Nam Du sau 02 giờ 30 phút.  

Buổi chiều: Đoàn sẽ bắt đầu đi tham quan đảo lớn Nam Du bằng xe máy (02 khách/xe máy) – đoàn sẽ đi 

tham quan các địa danh như: Miếu Bà Chúa Xứ, Khu Làng Cầu Vồng, Bãi Cây Mến, trên đường về  lại 

nhà nghỉ đoàn sẽ đi ngang qua những điểm chụp hình check in như: Cây Cô Đơn, Đền Cá Ông, Dốc Ân 

Tình. Sau đó đoàn sẽ về lại nhà nghỉ. 

Đoàn đi dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau bữa tối, quý khách tự do khám phá Nam Du về đêm. 

Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm tại đảo Nam Du. 

 

NGÀY 02: HÒN DẦU – HÒN MẤU – HÒN NGANG – HÒN HAI BỜ ĐẬP (Ăn sáng, trưa, tối) 



 
Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà nghỉ, sau đó HDV sẽ đưa đoàn ra bến tàu và đoàn sẽ đi tham quan 

các Hòn thuộc quần đảo Nam Du.  Quý khách sẽ đến với Hòn Dầu, là một đảo nhỏ hoang sơ với bãi biển 

tuyệt đẹp và trong xanh, với hàng loạt các cây dừa mọc nghiên phơi mình trên bãi cát dài trắng mịn. Tiếp 

theo đoàn sẽ đến với Hòn Mấu, tại đây có 02 bãi biển nổi tiếng là Bãi Chướng và Bãi Đá Đen, quý khách 

sẽ được tận tay bắt những chú Nhum biển đen ngòm với rất nhiều gai xung quanh. 

Buổi trưa: đoàn dùng bữa trưa tại hòn Mấu.  

Buổi chiều: Đoàn tiếp tục đi tham quan Hòn Ngang và Hòn Hai Bờ Đập. tại đay quý khách sẽ được trai 

nghiệm cảm giác bơi lặn biển ngắm những rạng san hô đầy màu sắc (quý khách sẽ được trang bị áo phao, 

kính lặn và ống thở). 

Sau đó, đoàn về lại nhà nghỉ nghỉ ngơi và đoàn sẽ dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm tại đảo Nam Du. 

 

NGÀY 03: RẠCH GIÁ - TP.HCM – NHA TRANG (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà nghỉ. Đoàn trả phòng và ra bến tàu cao tốc để về lại Tp.Rạch Giá. 

Đoàn sẽ dùng bữa trưa tại nhà hàng ở Tp.Rạch Giá, sau dó đoàn sẽ khởi hành về lại Tp HCM. Đoàn sẽ 

dùng bữa tối tại nhà hàng ở Tp.HCM. Sau đó lên tàu lửa về lại Tp.Nha Trang. 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 gặp 

lại quý khách. Kết thúc hành trình 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 tàu lửa khứ hồi Nha Trang – Sài Gòn 
                        Vé tàu cao tốc khứ hồi Rạch Giá – Nam Du 
                           Xe đời mới máy lạnh phục vụ theo chương trình.  
2. Lưu trú: nhà nghỉ tiêu chuẩn tại đảo Nam Du (02-03-04 khách/phòng) 
3. Ăn uống: 02 bữa ăn sáng tại nhà nghỉ 
  01 bữa ăn sáng tại nhà hàng 

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

4. Tham quan: Xe máy trên đảo, Tàu du lịch, 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 từ dưới 5 tuổi: vé tàu theo quy định ( Miễn Phí Giá Tour) 
Ø Trẻ em từ 5 tuổi - dưới 11 tuổi: 60 % giá tour + vé tàu theo quy định  
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 

 
 


