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CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI 
Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm. 

Phương tiện : Máy Bay.  

                                

Tuyến : TP.HCM-Côn Đảo. 

Ngày khởi hành : Hàng ngày

NGÀY 1: TP.HCM – CÔN ĐẢO (ăn trưa, tối)  

Sáng:  Quý khách có mặt tại Ga đi trong nước sân bay 

quốc nội. Làm thủ tục đáp chuyến bay đi Côn Đảo giờ 

bay đăng ký. 

Đến sân bay Côn Sơn – Côn Đảo, xe đưa đoàn về thị trấn 

Côn Sơn. Quý khách sẽ được nghe thuyết minh các điểm 

trên đường về như: làng Cỏ Ống, Lò Vôi, Nghĩa trang 

Hàng Keo,... 

Đến thị trấn dùng cơm trưa và nhận phòng, nghỉ ngơi.  

 

Chiều: Quý khách tham quan tận cùng phía Nam của đảo theo trình tự sau: 

 Ngắm cảnh bãi Đá Trắng, Mũi Cá Mập. Viếng bia tưởng niệm cuộc vượt ngục 

vũ trang lớn nhất Côn Đảo. Ngắm cảnh đỉnh Tình Yêu, Bãi Nhát – bãi biển cấu 

tạo bằng hàng triệu viên đá cuội, một bãi cát trắng tinh lộ ra khi thủy triều 

xuống. 

 Cảng Bến Đầm: Tham quan cảng lớn nhất và là kinh tế chính của Côn Đảo. 

Ngắm cảnh đẹp hòn Bà và núi Thánh Giá. 

 Tiếp tục tham quan và tìm hiểu nơi nuôi cấy ngọc trai đặc biệt tại Côn Đảo. 

 Viếng chùa Núi Một: còn gọi là Vân Sơn Tự. Một công 

trình mới được trùng tu với kinh phí trên 100 tỷ đồng. Quý 

khách có thể ngắm toàn cảnh đẹp Côn Đảo từ trên cao.  

Về lại khách sạn nghỉ ngơi và dùng cơm chiều. Tối tự do dạo 

phố biển Côn Đảo hoặc ngồi trước Công Quán thưởng thức cà 

phê và nhạc nhẹ với gió biển trong lành. 

  

 

NGÀY 2: THAM QUAN CÔN ĐẢO (ăn sáng, trưa, tối) 

Sáng: xe và hướng dẫn đón Quý khách tại điểm hẹn, tham 

quan theo trình tự sau: 

 Dinh Côn Đảo: Nghe thuyết minh tổng thể Côn Đảo xưa 

và nay, xem các hiện vật gốc được trưng bày. 
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 Trại Phú Hải: là trại tù cổ kính và lâu đời do thực dân Pháp xây dựng. Nơi đây 

nổi tiếng với hầm xay lúa, khu biệt giam và khu đập đá Côn Lôn. 

 Chuồng cọp kiểu Pháp: Hay còn gọi là trại Phú Thọ, là 

tâm điểm nhà tù Côn Đảo. Khám phá hệ thống Chuồng 

Cọp kiên cố được xây dựng ẩn giữa các tòa nhà như mê 

cung. Xem chuồng cọp và nghe mô tả các hình thức tra 

tấn thể xác các tù nhân. 

 Chuồng cọp kiểu Mỹ: hay còn gọi là trại Phú Bình với 

các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây dựng 

vào năm 1971. Nơi đây chủ yếu tra tấn tù nhân về tinh thần, là nơi nhận được 

tin Sài Gòn giải phóng đầu tiên.  

 Nghĩa trang Hàng Dương: gần 2000 ngôi mộ được 

chôn vùi nơi đây. Viếngđài tưởng niệm, các phần mộ liệt 

sĩ  Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh và thắp hương các 

phận mộ khác. Viếng mộ chị Võ Thị Sáu là nữ tử tù đầu 

tiên tại Côn Đảo.  

 Khu biệt lập Chuồng Bò: Được dùng để chăn nuôi bò 

qua thời Pháp và Mỹ. Nơi đây dùng để tra tấn bằng cách ngâm tù nhân vào 

hầm phân bò. 

 Miếu bà Phi Yến: hay còn có tên chữ là An Sơn Miếu. Bà Phi Yến là thứ phi 

của chúa Nguyễn Ánh, là 1 trong 2 người phụ nữ bảo trợ tâm linh cho người 

dân Côn Đảo. Viếng Miếu, nghe kể chuyện về Bà và tìm hiểu câu hát ru “Gió 

đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”. 

Dùng cơm trưa. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

Chiều: Quý khách khởi hành về phía Bắc đảo khoảng 12km: 

 Tham quan và tắm biển bãi Đầm Trầu  

 Trên đường đi viếng Miếu Cậu – nơi thờ Hoàng tử Cải 

con chúa Nguyễn Ánh và bà Hoàng Phi Yến 

 Quay về Trung tâm. Dùng cơm chiều. Tự do khám phá 

Côn Đảo về đêm. 

 

NGÀY 3: CÔN ĐẢO – TP.HCM (ăn sáng) 
Quý khách dùng điểm tâm sáng. Tự do tham quan và mua sắm hàng lưu niệm, đặc 

sản tại chợ Côn Đảo. 

Trả phòng (trễ nhất là 12h00). Xe đưa đoàn ra sân bay Côn Đảo, khởi hành về 
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Tp.HCM. Chia tay và hẹn ngày gặp lại. 

 
Lưu ý:  

+ Khi đi Qúy khách vui long mang theo trang phục kín đáo (quần dài, áo có cổ) để 

viếng nghĩa trang Hàng Dương. 

+ Nhận phòng 14h00, trả phòng 12h00. Tùy theo tình trạng phòng mà lễ tân các 

khách sạn, resort sẽ hỗ trợ cho nhận phòng sớm (toàn bộ hoặc một vài phòng)nhưng 

không được trả phòng trễ. 
  

 DDỊỊCCHH  VVỤỤ  BBAAOO  GGỒỒMM::  

  PPhhưươơnngg  ttiiệệnn::    

  XXee  mmááyy  llạạnnhh  tthhaamm  qquuaann  tthheeoo  cchhưươơnngg  ttrrììnnhh..  

  XXee  đđóónn  ––  ttiiễễnn  ssâânn  bbaayy  CCôônn  ĐĐảảoo  ssửử  ddụụnngg  cchhuunngg  xxee  ccủủaa  kkhháácchh  ssạạnn//rreessoorrtt  

  

  LLưưuu  ttrrúú::  TThheeoo  ttiiêêuu  cchhuuẩẩnn  đđăănngg  kkýý  

  33  ssaaoo  vveenn  bbiiểểnn//  33  ssaaoo  pphhốố::  CCôônn  ĐĐảảoo  rreessoorrtt,,  SSààii  GGòònn  CCôônn  ĐĐảảoo  rreessoorrtt  hhooặặcc  TTâânn  SSơơnn  

NNhhấấtt  CCôônn  ĐĐảảoo  rreessoorrtt,,  CCôônn  SSơơnn  BBlluuee  SSeeaa..  ttiiêêuu  cchhuuẩẩnn  22--33  kkhháácchh//  pphhòònngg..  ((  hhạạnngg  pphhòònngg  

ssuupp  nnúúii//ssuupp  bbuuiiddiinngg//hhưướớnngg  vvưườờnn))..ss  

  CCáácc  bbữữaa  ăănn  tthheeoo  cchhưươơnngg  ttrrììnnhh::  

  ĂĂnn  ssáánngg  0022  bbữữaa::  bbuuffffeett  nnếếuu  cchhọọnn  ttiiêêuu  cchhuuẩẩnn  rreessoorrtt  33  ssaaoo..  CCáácc  ttiiêêuu  cchhuuẩẩnn  ccòònn  llạạii  ăănn  

ssáánngg  ggồồmm  0011  pphhầầnn  ăănn  ++  0011  pphhầầnn  nnưướớcc..  

  ĂĂnn  cchhíínnhh  0044  bbữữaa::  ccơơmm  pphhầầnn..  CCáácc  mmóónn  ccơơ  bbảảnn  ggồồmm::  mmặặnn,,  ccaannhh  ((hhooặặcc  llẩẩuu)),,  xxààoo,,  rraauu  

ttrrộộnn,,  uuốốnngg  ttrràà  đđáá  đđơơnn  ggiiáá  115500..000000đđ//ssuuấấtt  

  CCáácc  bbữữaa  ăănn  đđưượợcc  tthhaayy  đđổổii  nnhhàà  hhàànngg  kkhháácc  nnhhaauu  đđểể  dduu  kkhháácchh  kkhhôônngg  nnhhààmm  cchháánn..  

  

  HHưướớnngg  ddẫẫnn  vviiêênn  đđịịaa  pphhưươơnngg::  nnhhiiệệtt  ttììnnhh,,  ttậậnn  ttââmm,,  vvuuii  ttíínnhh..  

  DDịịcchh  vvụụ  kkhháácc::  

  BBaaoo  ggồồmm  vvéé  tthhaamm  qquuaann  cchhoo  ttấấtt  ccảả  ccáácc  đđiiểểmm  dduu  llịịcchh  tthheeoo  cchhưươơnngg  ttrrììnnhh..    

  BBảảoo  hhiiểểmm  dduu  llịịcchh  ttrrọọnn  ttoouurr,,  mmứứcc  bbồồii  tthhưườờnngg  ttốốii  đđaa  1100..000000..000000đđ//ttrrưườờnngg  hhợợpp..    

  KKhhăănn  llạạnnhh,,  nnưướớcc  ssuuốốii  mmỗỗii  nnggààyy  ((11  llưượợtt//kkhháácchh//nnggààyy))  

  VVéé  mmááyy  bbaayy  kkhhứứ  hhồồii  SSGGNN//VVCCAA  ––  VVCCSS  ––  SSGGNN//VVCCAA  

  NNóónn  dduu  llịịcchh  

 DDỊỊCCHH  VVỤỤ  KKHHÔÔNNGG  BBAAOO  GGỒỒMM::  

  ĂĂnn  uuốốnngg,,  tthhaamm  qquuaann  nnggooààii  cchhưươơnngg  ttrrììnnhh,,  đđiiệệnn  tthhooạạii,,  ggiiặặtt  ủủii  vvàà  ccáácc  cchhii  pphhíí  ttắắmm  bbiiểểnn,,  

ggiiảảii  ttrríí  ccáá  nnhhâânn..  

  TTiippss  ddàànnhh  cchhoo  hhưướớnngg  ddẫẫnn,,  ttààii  xxếế  vvàà  nnhhâânn  vviiêênn  pphhụụcc  vvụụ  nnhhàà  hhàànngg,,  kkhháácchh  ssạạnn  ((ttùùyy  ttââmm))  

  CChhii  pphhíí  pphhòònngg  đđơơnn  ((nnếếuu  ởở  mmộộtt  mmììnnhh))..  
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 GGIIÁÁ  TTOOUURR  CCHHOO  TTRRẺẺ  EEMM::  

  TTrrẻẻ  eemm  ddưướớii  0055  ttuuổổii  ::  mmiiễễnn  ggiiáá  ttoouurr  ((cchhaa  mmẹẹ  ttựự  lloo  cchhoo  bbéé))..  

  TTrrẻẻ  eemm  ttừừ  0055  ––  ddưướớii  1100  ttuuổổii::  5500%%  ggiiáá  ttoouurr,,  bbaaoo  ggồồmm  ccáácc  ddịịcchh  vvụụ  ăănn  uuốốnngg,,  gghhếế  nnggồồii  

ttrrêênn  xxee  nnhhưưnngg  bbéé  nnggủủ  cchhuunngg  vvớớii  cchhaa  mmẹẹ,,  kkhhôônngg  ccóó  ggiiưườờnngg  rriiêênngg..  

  TTrrẻẻ  eemm  ttừừ  1100  ttuuổổii  ttrrởở  llêênn::  110000%%  ggiiáá  ttoouurr  nnhhưư  nnggưườờii  llớớnn..  

  KKhháácchh  đđii  ttoouurr  kkèèmm  tthheeoo  0022  ttrrẻẻ  eemm  ddưướớii  0055  ttuuổổii  ttrrởở  llêênn::  qquuýý  kkhháácchh  mmuuaa  tthhêêmm  11  vvéé  

5500%%  ggiiáá  ttoouurr  đđểể  ccóó  ttiiêêuu  cchhuuẩẩnn  ăănn  uuốốnngg,,  gghhếế  nnggồồii  ttrrêênn  xxee,,  tthhaamm  qquuaann  cchhoo  bbéé..  

  VVéé  mmááyy  bbaayy  ccủủaa  ttrrẻẻ  eemm  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  hhããnngg  hhàànngg  kkhhôônngg  

 LLƯƯUU  ÝÝ  KKHHII  ĐĐII  MMÁÁYY  BBAAYY  VVÀÀ  TTHHAAMM  GGIIAA  TTOOUURRSS::  

  KKhhii  tthhaamm  ggiiaa  cchhưươơnngg  ttrrììnnhh  ttoouurr,,  qquuýý  kkhháácchh  vvuuii  llòònngg  mmaanngg  tthheeoo  ggiiấấyy  ttờờ  ttùùyy  tthhâânn  ((bbảảnn  

cchhíínnhh  đđốốii  vvớớii  kkhháácchh  VViiệệtt  NNaamm  llàà  CCMMNNDD  ((rrõõ  ảảnnhh,,  ccòònn  hhạạnn  ddưướớii  1155  nnăămm))  hhooặặcc  GGiiấấyy  

pphhéépp  llááii  xxee  ((rrõõ  ảảnnhh,,  ccòònn  hhạạnn  ssửử  ddụụnngg))  hhooặặcc  PPaassssppoorrtt  ((ccòònn  hhạạnn  ttrrêênn  11  tthháánngg))  hhooặặcc  

ccáácc  llooạạii  ggiiấấyy  ttờờ  kkhháácc  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  hhàànngg  kkhhôônngg  VViiệệtt  NNaamm..    

  ĐĐốốii  vvớớii  kkhháácchh  KKiiềềuu  bbààoo  &&  nnggooạạii  qquuốốcc  nnhhậậpp  ccảảnnhh  bbằằnngg  vviissaa  rrờờii,,  vvuuii  llòònngg  mmaanngg  tthheeoo  

vviissaa,,  ttờờ  kkhhaaii  hhảảii  qquuaann  kkhhii  đđii  dduu  llịịcchh  vvàà  ppaassssppoorrtt..  

  PPhhảảii  ccuunngg  ccấấpp  ttêênn  cchhíínnhh  xxáácc  tthheeoo  CCMMNNDD,,  ppaassssppoorrtt,,  kkhhaaii  ssiinnhh  ((đđ//vv  ttrrẻẻ  eemm  ddưướớii  1144  ttuuổổii))..  

CCuunngg  ccấấpp  nnggààyy  tthháánngg  nnăămm  ssiinnhh  ccủủaa  ttrrẻẻ  eemm  ddưướớii  1122  ttuuổổii..  

  TTừừ  1144  ttuuổổii  ttrrởở  llêênn  pphhảảii  đđii  mmááyy  bbaayy  bbằằnngg  CCMMNNDD..    

  TTrrẻẻ  eemm  ddưướớii  1144  ttuuổổii  kkhhii  đđii  dduu  llịịcchh,,  vvuuii  llòònngg  mmaanngg  tthheeoo  GGiiấấyy  KKhhaaii  SSiinnhh  ((bbảảnn  cchhíínnhh  

hhooặặcc  ssaaoo  yy  ccóó  tthhịị  tthhựựcc))  đđểể  llààmm  tthhủủ  ttụụcc  hhàànngg  kkhhôônngg  vvàà  ccáácc  tthhủủ  ttụụcc  hhàànnhh  cchhíínnhh  kkhháácc..  

NNếếuu  kkhhôônngg  ccóó  cchhaa  hhooặặcc  mmẹẹ  đđii  ccùùnngg  pphhảảii  ccóó  ggiiấấyy  ủủyy  qquuyyềềnn  ccủủaa  cchhaa  mmẹẹ  vvàà  ccóó  xxáácc  nnhhậậnn  

ccủủaa  CChhíínnhh  qquuyyềềnn  đđịịaa  pphhưươơnngg  ((pphhưườờnngg,,  xxãã))..  

  VVéé  mmááyy  bbaayy  đđưượợcc  xxuuấấtt  nnggaayy  kkhhii  QQuuýý  kkhháácchh  đđóónngg  ttiiềềnn..  QQuuýý  kkhháácchh  pphhảảii  cchhịịuu  mmọọii  cchhii  

pphhíí  pphháátt  ssiinnhh  vvàà  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  nnếếuu  QQuuýý  kkhháácchh  ccóó  yyêêuu  ccầầuu  tthhaayy  đđổổii  hhàànnhh  ttrrììnnhh,,  nnggààyy  ggiiờờ  

bbaayy,,  ssaaii  ssóótt  tthhôônngg  ttiinn  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  ccáácc  hhããnngg  hhàànngg  kkhhôônngg..  QQuuýý  kkhháácchh  ccóó  mmặặtt  ttạạii  

ssâânn  bbaayy  ttrrưướớcc  ggiiờờ  kkhhởởii  hhàànnhh  9900  pphhúútt  vvàà  nnêênn  mmaanngg  tthheeoo  hhàànnhh  llýý  ggọọnn  nnhhẹẹ,,  kkhhôônngg  qquuáá  

ccồồnngg  kkềềnnhh..  

  CCôônngg  ttyy  dduu  llịịcchh  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhịịuu  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  nnếếuu  hhããnngg  vvậậnn  cchhuuyyểểnn  vvàà  aann  nniinnhh  hhàànngg  

kkhhôônngg  ttừừ  cchhốốii  vvậậnn  cchhuuyyểểnn  nnếếuu  ccóó  ssaaii  ssóótt  nnhhữữnngg  tthhôônngg  ttiinn  ttrrêênn..  

  MMộộtt  ssốố  tthhứứ  ttựự  vvàà  cchhii  ttiiếếtt  ttrroonngg  cchhưươơnngg  ttrrììnnhh  ccóó  tthhểể  tthhaayy  đđổổii  đđểể  pphhùù  hhợợpp  vvớớii  ttììnnhh  hhììnnhh  

kkhháácchh  qquuaann  ((tthhờờii  ttiiếếtt,,  ggiiaaoo  tthhôônngg  ……))  

  


