
 
 

 
Tìm Về Vùng Biển Hoang Sơ Đầy Thi Vị 

 
Thời gian: 3 ngày 2 đêm 

Phương tiện: Máy Bay / Tàu - Xe Du Lịch / Khách Sạn 3 Sao 
Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần 

 
NGÀY 1: Bảo Tàng – Nhà Tù – Khu Chuồng Cọp – Dinh Chúa Đảo – Mộ Cô Sáu   
                                                                                                                                      (Ăn trưa, tối) 

 

Sáng: Hướng Dẫn Viên (HDV) TAV TRAVEL đón Quý khách tại sân bay Cỏ Ống/ bến tàu Côn 
Đảo, chào mừng đoàn đến với Côn Đảo – điểm tâm linh linh thiêng mang giá trị văn hóa lịch 
sử. 

Xe đưa đoàn đến tham quan Bảo Tàng Côn Đảo - nơi gìn giữ những kỷ vật gắn bó trường kỳ với 
giai đoạn kháng chiến tại chốn “địa ngục trần gian”… Trên hành trình, Quý khách nghe HDV 
thuyết minh về các địa danh đi ngang qua như: Làng Cỏ Ống, Lò Vôi, Nghĩa Địa Hàng Keo… 

 
Chiều: Sau khi dùng bữa trưa tại nhà hàng, Quý khách tham quan: 
 

 
 Nhà Tù Côn Đảo (Trại Phú Hải): di tích quốc gia đặc biệt, 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: tâm điểm của nhà tù, nổi tiếng với hệ thống chuồng cọp 
kiên cố, được xây dựng như mê cung ẩn dưới các tòa nhà, nhằm đánh lừa thị giác, 
ngăn không cho tù nhân vượt ngục. 

 Chuồng Cọp kiểu Mỹ: được xây dựng vào năm 1971 với các dãy phòng giam nhỏ 
hẹp, ẩm thấp, nơi giam giữ, tra tấn thể xác và tinh thần của các chiến sĩ Cách Mạng 
thời bấy giờ…. 

 Khu biệt giam Chuồng Bò: được hình thành vào năm 1876, địa danh lịch sử nổi 
tiếng của Côn Đảo. 

 Dinh Chúa Đảo: khu di tích đặc biệt của Côn Đảo, nơi ngự trị của rất nhiều các đời 
Chúa, ghi dấu những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. 

  
Tối: Sau khi dùng cơm tối tại nhà hàng, Quý khách về Khách Sạn 3 Sao nhận phòng nghỉ ngơi. Tự 

do khám phá Côn Đảo về đêm. 
23h15: Quý khách tập trung tại sảnh khách sạn, HDV đưa đoàn đến Nghĩa Trang Hàng Dương - 

nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ tù 

Du Lịch Tâm Linh – Lịch Sử 
CÔN ĐẢO HUYỀN BÍ  



 
 

đày. Quý khách viếng mộ chị Sáu, vị anh hùng dân tộc đã hy sinh vì nền hòa bình của nước 
nhà. 

 
NGÀY 2: Mũi Cá Mập – Miếu Bà – Vân Sơn Tự - Bãi Đầm Trầu (Ăn sáng, trưa, tối) 

 
Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại Khách Sạn, xe đưa đoàn tham quan: 

 Bãi Nhát: mang vẻ đẹp hoang sơ, trong mát, được bình chọn trong Top 6 bãi biển 
đẹp nhất châu Á. 

 Mũi Cá Mập: nơi cho ra đời những bức ảnh sống ảo đầy chất thơ 
 

 
 Đỉnh Tình Yêu: điểm check-in quen thuộc của các cặp cùng lưu giữ kỷ niệm tại bờ 

biển trong xanh đẹp ngút ngàn. 
 Miếu Bà Phi Yến: nơi thờ bà Phi Yến, thứ phi của chúa Nguyễn Ánh, vị "Thần Nữ" 

được người dân Côn Đảo hết lòng tín ngưỡng và kính trọng 
 Vân Sơn Tự: danh thắng văn hóa với kiến trúc đậm nét Phật Giáo Á Đông, từng 

được mệnh danh là ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam trong mắt của rất nhiều người. 
 
Chiều: Sau khi dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương, Quý khách đến với Bãi Đầm Trầu – gắn 

liền với câu chuyện tình huyền thoại giữa chàng Cau và nàng Trầu. Quý khách thỏa thích tắm 
biển giữa làn nước trong xanh, ngắm hoàng hôn tại một trong những bờ biển đẹp nhất Côn 
Đảo. 
 

 
Tối: Sau khi dùng cơm tối tại nhà hàng, Quý khách về Khách Sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Côn 

Đảo về đêm. 
 

NGÀY 3: Chợ Côn Đảo – Sân Bay / Bến Tàu                                          (Ăn sáng) 
 

Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, Quý khách làm thủ tục trả phòng và tự do mua sắm quà 
lưu niệm tại Chợ Côn Đảo. Sau đó, xe đưa đoàn ra Sân Bay / Bến Tàu. Kết thúc Tour, HDV 
TAV TRAVEL chia tay đoàn và hẹn gặp lại trong những chuyến du lịch sau. 

 



 
 

 (Trình tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 

các điểm tham quan trong chương trình) 

 

(Báo giá trên áp dụng cho Tour khởi hành trên 10 người. Trẻ em trên 10 tuổi tính giá như người lớn). 

 

Bao Gồm: 

 Xe Du Lịch đời mới máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình. 
 Khách Sạn 3 Sao: 02 – 03 khách/ phòng 
 Các bữa ăn theo chương trình. 

- Ăn sáng: tại Khách Sạn. 
- Ăn trưa, tối tại các nhà hàng địa phương 

 Hướng dẫn viên kinh nghiệm phục vụ chu đáo theo đoàn.  
 Vé các điểm tham quan theo chương trình 
 Nước suối uống trên xe. 
 Khăn lạnh + Thuốc y tế thông thường, Nón lưu niệm. 
 Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp 

 
Không Bao Gồm:  

 Vé Máy Bay khứ hồi hoặc Vé Tàu Khứ Hồi 
- Vé Máy Bay (Sài Gòn – Côn Đảo – Sài Gòn): 2,600,000 – 3,800,000 vnd (tùy thời điểm) 
- Vé Tàu (Trần Đề - Côn Đảo – Trần Đề): khoảng 700,000 vnd (hướng Sóc Trăng) 

 Vé tham quan và chi phí tự túc ngoài chương trình. 
 Thuế VAT (nếu Quý khách có nhu cầu lấy Hóa Đơn) 
 Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, mini bar…. 

 
Chính Sách Vé Dành Cho Trẻ Em:  

 Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour, giá vé máy bay theo quy định của hãng hàng không, Cha, 
Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. 

 Trẻ em từ 02 – dưới 05 tuổi: 100% giá vé máy bay; miễn giá tour. 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, trẻ em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour. 

 Trẻ em từ 05 – dưới 10 tuổi: 100% giá vé máy bay; 50% giá 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 11 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên Cha, Mẹ mua thêm 1 suất giường đơn. 

 Từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn. 
 
 
 

Khách Sạn 3 Sao Lưu trú (2 - 3  khách/ phòng ) 

Khởi Hành 
THỨ 6 Hàng Tuần  2,999,000 vnđ/ khách 



 
 

Quy Trình Thanh Toán:  
 Đặt cọc 50% chi phí Tour trọn gói ngay sau khi đăng ký Tour. 
 Thanh toán chi phí còn lại trước ngày khởi hành 10 ngày. 

 
Chính Sách Hủy Tour:  

 Sau khi xác nhận và thanh toán (ít nhất 50% tiền cọc giữ chỗ và thanh toán đủ 100% tổng giá 
trị tiền tour trước 10 ngày khởi hành). 

 Khi đến ngày thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour, nếu Quý khách không thanh toán 
đúng hạn và đúng số tiền được xem như Quý khách tự ý huỷ tour và mất hết số tiền đã đặt 
cọc giữ chỗ. 

 
 Lưu ý:  Quý Khách nhớ mang theo CMND. Hành lý gọn gàng và trang phục phù hợp khi tham 

quan các điểm trong chương trình. 
 
 

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 24/7: 089.663.4701 
 


