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HÀ NỘI – CẦN THƠ – CÔN ĐẢO – HÀ NỘI 

Thời gian: 4 ngày 3 đêm 

Phương tiện: Máy bay VNA – ôtô 

Tạo hóa đã ban tặng cho miền Tây cái đẹp mộc mạc mà nên thơ, với những cánh đồng xanh bát ngát, 

những miệt vườn sai quả, những ngả đường trĩu nặng phù sa. Đặc biệt, du khách sẽ được xuôi về miền sông 

nước hữu tình này để chu du, thưởng ngoạn và trải nghiệm những điều bình dị, chân phương. 

Khám phá Côn Đảo – hòn đảo từng được mệnh danh là ‘Địa ngục trần gian’, nơi ghi dấu những địa 

danh thấm đẫm máu đào của những người con yêu nước. Nơi đây cũng gây ngỡ ngàng khi mang vẻ đẹp tuyệt 

vời và bình yên đến lạ, níu chân du khách phương xa 

Những điểm hấp dẫn trong hành trình: 

 Viếng mộ cô Sáu nổi tiếng linh thiêng và huyền bí. Đây là nghĩa trang duy nhất có phong tục viếng 

vào lúc 23 giờ trở đi. Ai đến Côn Đảo cũng từng đến đây vào giữa đêm để nguyện cầu công việc kinh 

doanh được thuận lợi.  

 Khám phá Dinh chúa Đảo, nơi quy tụ cơ ngơi của các đời chúa Đảo, xem các hiện vật gốc được trưng 

bày. 

 Tự do ngắm biển Côn Đảo và tận hưởng không gian thư thái, gió biển trong lành. 

 Trải nghiệm nét văn hóa mua bán trên sông đặc thù của người dân Nam Bộ tại chợ nổi Cái Răng – 

một trong những khu chợ lớn nhất Đồng Bằng sông Cửu Long. 

 Khám phá Miệt Vườn Nam Bộ với cây trái xum xuê – lò hủ tiếu. 

LỊCH TRÌNH TOUR 

NGÀY 1 Hà Nội – Cần Thơ Ăn trưa, tối. Nghỉ đêm tại Cần Thơ 

NGÀY 2 Cần Thơ – Côn Đảo Ăn sáng, trưa, tối. Nghỉ đêm tại Côn Đảo 
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NGÀY 3 Côn Đảo  Ăn sáng, trưa, tối. Nghỉ đêm tại Côn Đảo 

NGÀY 4 Côn Đảo – Sài Gòn – Hà Nội Ăn sáng. 

LỊCH KHỞI HÀNH CHI TIẾT 

 

NGÀY 01 HÀ NỘI – CẦN THƠ (ĂN TỐI) 

09h00 Xe và hướng dẫn viên đón đoàn tại Cổng Công Viên Thống Nhất – Đường Trần Nhân Tông – 

Quận Hai Bà Trưng – Tp Hà Nội đi sân bay Nội Bài, đáp chuyến bay VN1201 lúc 11h40 đi sân 

bay Cần Thơ. 

13h55 Đến Sân bay Cần Thơ, xe và HDV đón khách đi thăm quan: Thiền Viện Trúc Lâm Phương 

Nam, đây được coi là Thiền Viện lớn nhất của vùng Tây Nam Bộ. Quý khách thăm quan, lễ 

Phật, vãn cảnh. 

16h00 Đoàn về lại trung tâm thành phố Cần Thơ, nhận phòng khách sạn 4 sao trung tâm thành phố, gần 

chợ đêm Ninh Kiều. 

17h00 Quý khách tập trung tại sảnh khách sạn, xe và HDV đón đoàn đi thăm Chùa Ông – Ngôi chùa 

của người Hoa Kiều sống tại Tp Cần Thơ. Được xem là ngôi chùa mỹ lệ nhất, màu sắc nhất, 

mang đúng kiến trúc Trung Hoa, là địa điểm không thể bỏ qua khi đến Cần Thơ. Quý khách 

thắp hương, lễ Phật. 

18h30 Đoàn dùng bữa tối tại NH du thuyền Cần Thơ, thưởng thức những món ngon đất Nam Bộ và 

nghe nhạc Bolero hấp dẫn. Ngắm toàn cảnh Tp Cần Thơ dọc đôi bờ sông Hậu. 

Tối Quý khách tự do dạo chơi chợ đêm Ninh Kiều, thưởng thức ẩm thực dân gian. Đoàn nghỉ đêm 

tại khách sạn 4* trung tâm thành phố. 

NGÀY 02 CẦN THƠ – CHỢ NỔI CÁI RĂNG - CÔN ĐẢO (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 
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06h00 Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng. 

06h30 Đoàn khởi hành đi thăm chợ Nổi Cái Răng. Đây là một hình thức sinh hoạt – họp chợ trên sông 

rất nổi tiếng, đặc thù của vùng sông nước Miền Tây. Ngồi trên thuyền, dọc đôi bờ sông Hậu, 

quý khách bắt gặp hàng trăm chiếc ghe lớn nhỏ, buôn bán hoa quả. Thuyền cập bến Miệt vườn, 

quý khách có dịp tận mắt xem những vườn cây trái xum xuê, thưởng thức và mua các trái cây 

đặc sản về làm quà cho người thân và gia đình. Quý khách thăm lò hủ tiếu, xem người dân làm 

ra bánh hủ tiếu. 

10h30 Đoàn về lại trung tâm thành phố, trả phòng. 

11h30 Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng trước khi ra sân bay Cần Thơ, đáp chuyến bay đi Côn 

Đảo. 

12h30 Xe và HDV đón đoàn đi sân bay, đáp chuyến bay VN8070 đi Côn Đảo lúc 14h20. 

15h10 Đến sân bay Côn Đảo, xe và HDV địa phương đón đoàn về lại trung tâm thị trấn Côn Đảo, đoàn 

nhận phòng khách sạn 2 sao. 

16h00 Đoàn khám phá chùa Núi Một – Ngôi chùa Phật Giáo Bắc Tông, nằm tựa lưng vào dãy núi, 

nhìn ra biển khơi, nổi tiếng linh thiêng bậc nhất của đảo. 

17h30 Quý khách về lại trung tâm thị trấn, nghỉ ngơi hoặc tự do đi dạo thị trấn, đường ven biển. 

19h00 Dùng bữa tối tại nhà hàng, thưởng thức hải sản biển Côn Đảo ngon nức tiếng xa gần. Nghỉ đêm 

tại khách sạn 2 sao. 

NGÀY 03 KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO LINH THIÊNG (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

06h30 Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. 

07h00 Đoàn bắt đầu hành trình khám phá Côn Đảo với:  

 Bảo tàng Côn Đảo: Nơi trưng bày lịch sử hình thành – phát triển của Côn Đảo và lưu giữ 

những kỷ vật cuat chốn địa ngục trần gian 

 Trại tù Phú Sơn, Phú Hải: Nơi ghi dấu bước chân lưu đày của hàng trăm nghìn người tù 

với các truyền thuyết về Hầm Xay Lúa, phòng tra tấn mang tên Phòng Tối, ... Biệt Giam 

Chuồng Cọp: Bao gồm 40 "chuồng giam" và 60 phòng tắm nắng (phòng giam không có 

mái che), nơi các hình thức tra tấn và cực hình dã man nhất được áp dụng đối với tù nhân 

chính trị. 



 
 

 
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 

 

Văn phòng Hồ Chí Minh 

ĐC: 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 

ĐT: 19002258/  028.6271 9393 

Email: hcm@saigontours.asia            

Website: www.saigontours.asia 

Văn phòng Hà Nội: ĐC: 44 Nguyễn Viết Xuân, 

P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân 

ĐT: 1900 2258/ 024 22121358 

Email: hanoi@saigontours.asia 

Website: www.saigontours.asia 

 
 

11h30 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Chiều Quý khách thăm quan: 

 Nghĩa Trang Hàng Dương: Nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ 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. 

 An Sơn Miếu: Nơi thờ bà Thứ Phi của vua Gia Long, với câu chuyện kể khuyên can vua 

Gia Long không mượn ngoại bang khôi phục cơ đồ, để đời nay còn truyền tụng câu ca ai 

oán 

“À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại? 

À ơi, hoa cải lên trời 

Rau răm ở lại 

Chịu lời đắng cay” 

18h30 Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. 

20h00 Xe đón quý khách đi Nghĩa Trang Hàng Dương viếng Mộ Cô Sáu – Người nữ anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân, hy sinh cho tổ quốc khi tuổi đời mới 16 tuổi. Quý khách làm lễ viếng 

Cô Sáu và các đồng chí chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống tại Côn Đảo. 

22h30 Xe đưa đoàn về lại trung tâm thị trấn, nghỉ đêm tại khách sạn 2 sao. 

NGÀY 04 CÔN ĐẢO – SÀN GÒN – HÀ NỘI (ĂN SÁNG, BỮA TRƯA QUÝ KHÁCH TỰ TÚC) 

07h00 Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Quý khách tự do đi chợ, mua sắm hải sản – quà bánh về làm 

quà cho người thân và gia đình. 

08h00 Xe đón quý khách ra sân bay Côn Đảo, quý khách đáp chuyến bay VN8058 khởi hành lúc 

10h50 về lại sân bay Tân Sơn Nhất – Tp Hồ Chí Minh.  

11h55 Đến sân bay Tân Sơn Nhất, quý khách tự làm thủ tục nối chuyến về lại Hà Nội trên chuyến bay 

VN214 (14h00-16h20) 

16h20 Quý khách có mặt tại sân bay Nội Bài, Xe ô tô và HDV đón đoàn về lại trung tâm Thành phố Hà 

Nội, trả khách tại điểm đón, chia tay và hẹn gặp lại. 

LƯU Ý: DO HÀNH TRÌNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NHIỀU CHUYẾN BAY. NẾU HÀNG 
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KHÔNG VIETNAM CÓ SỰ THAY ĐỔI GIỜ BAY, CHÚNG TÔI SẼ SẮP XẾP LỊCH THĂM QUAN 

THEO GIỜ BAY MỚI. NHƯNG CHÚNG TÔI SẼ ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỂM THĂM QUAN 

THEO CHƯƠNG TRÌNH CŨ. NẾU CÓ SỰ THAY ĐỔI, CHÚNG TÔI SẼ THÔNG BÁO TRƯỚC VÀ 

RẤT MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ HỢP TÁC. 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Xe ô tô đưa đón theo chương trình tại trung tâm thành phố Hà Nội – sân bay Nội Bài và ngược lại. 

 Xe ô tô đưa đón theo chương trình tại Cần Thơ – Côn Đảo 

 Vé máy bay khứ hồi các chặng Hà Nội – Cần Thơ - Côn Đảo – Sài Gòn – Hà Nội. 

 Khách sạn theo tiêu chuẩn, nghỉ 2 người/phòng, trường hợp lẻ ở 3 người/phòng. 

o Cần Thơ: Khách sạn Nesta Cần Thơ 4* Hoặc tương đương. 

o Côn Đảo: Khách sạn Sài Gòn 68 - Hoặc tương đương. Tiêu chuẩn 2 sao đẹp. 

 Ăn sáng theo tiêu chuẩn tại khách sạn. 

 Ăn chính: 06 bữa. Tại Cần Thơ áp dụng thực đơn 150.000đ/ 1 bữa. 

 Vé tham quan tại các điểm theo chương trình: Cần Thơ, Côn Đảo 

 Vé thuyền chợ nổi Cái Răng – Miệt Vườn – Lò Hủ Tiếu 

 Bảo hiểm du lịch, mức đền bù 20.000.000đ/ 1 trường hợp. 

 Nước uống theo chương trình 01 chai 500ml/ngày/khách. 

 Quà tặng: Mũ du lịch. 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

 Chi phí cá nhân không nằm trong chương trình 

 Chi phí phòng đơn (nếu có) 

 Chi phí xe điện tại Khu du lịch Mỹ Khánh. 

 Thuế VAT 10% 

 Hoa quả đồ lễ tại các điểm 

 01 bữa trưa tự túc ngày cuối cùng trong tour. 

 Tiền TIP cho hướng dẫn viên (nếu có) 
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GIÁ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM: Áp dụng theo bảng giá. 

CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH: 

Dưới đây là mức phạt hủy tour theo quy định của công ty. Chúng tôi sẽ linh động giải quyết từng trường 

hợp cụ thể trong khả năng cho phép. 

Điều kiện hoàn hủy tour của bên A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Nếu quý khách hủy tour sau khi đăng ký và trước 30 ngày khởi hành: mất phí cọc tour 

 Nếu quý khách hủy tour từ 20-30 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% giá trị tour. 

 Nếu quý khách hủy tour từ 15-20 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% giá trị tour. 

 Nếu quý khách hủy tour trong vòng 15 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% giá trị tour. 

Lưu ý : Tùy theo điều kiện nào đến trước chúng tôi sẽ áp dụng điều kiện đó. 

Điều kiện quy định vé máy bay: 

 Vietnam Airlines: Không hoàn hủy, đổi tên, đổi hành trình, tách chặng trong bất cứ trường hợp nào  

 Giờ bay có thể thay đổi theo giờ bay của Hãng Hàng Không Vietnam Airlines. 

 Về tính chất đoàn ghép, tour không đủ khách khởi hành sẽ hủy. Đơn vị lữ hành sẽ có nhiệm vụ báo 

trước tới khách 15 ngày. 

 Khi đi máy bay Quý khách nên mang theo môṭ trong các giấy tờ sau: (Chứng minh thư nhân dân còn 

haṇ dưới 15 năm, hoăc̣ hô ̣chiếu, giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 14 tuổi). 

 Với trẻ em 14 tuổi (Yêu cầu phải có CMTND, nếu trường hợp chưa có phải có giấy xác nhận nhân 

thân theo mẫu và đóng dấu của địa phương nơi cư trú). 

 Với trẻ em không đi cùng bố mẹ phải có giấy xác nhận ủy quyền của bố mẹ có xác nhận của địa 

phương nơi cư trú cho người đi cùng, để làm thủ tuc̣ lên máy bay. 

Các quy định chung: 

 Nếu bên A hủy tour do bị từ chối làm thủ tục tại sân bay do nhân thân / giấy tờ tùy thân Saigontours 

không chịu trách nhiệm cho sự việc trên. Các chi phí cho chương trình sẽ không được chúng tôi hoàn 

lại trong trường hợp này. 

 Do tính chất đoàn ghép khách lẻ, nếu đoàn có từ 10 người lớn trở lên, đoàn sẽ khởi hành đúng ngày. 

Nếu đoàn không đủ 10 khách, bên B sẽ sắp xếp ngày khởi hành mới và thông báo cho bên A biết 

trước 15 ngày làm việc. 



 
 

 
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 

 

Văn phòng Hồ Chí Minh 

ĐC: 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 

ĐT: 19002258/  028.6271 9393 

Email: hcm@saigontours.asia            

Website: www.saigontours.asia 

Văn phòng Hà Nội: ĐC: 44 Nguyễn Viết Xuân, 

P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân 

ĐT: 1900 2258/ 024 22121358 

Email: hanoi@saigontours.asia 

Website: www.saigontours.asia 

 
 

 Nếu Bên B không tổ chức cho đoàn đi đúng thời gian dự kiến do các nguyên nhân bất khả kháng như: 

Thiên tai, bão lụt, chiến tranh…. Bên B sẽ thu xếp ngày khởi hành mới, mọi chi phí phát sinh do hai 

bên thỏa thuận 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH ! 

 

 


