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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐẢO HÒN NGHỆ - BA HÒN ĐẦM 
 

-  Thời gian: 03 ngày 02 đêm 

-  Khởi hành: Ngày 29/6/2021 
 

Ngày 01: TP. HỒ CHÍ MINH – CHÂU ĐỐC – KIÊN LƯƠNG     
5h30: Đoàn khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Châu Đốc, dừng chân ăn 
sáng tại nhà hàng Mekong Restop Tiền Giang, tiếp tục hành trình đến Châu Đốc dùng cơm trưa.  
Buổi chiều: Đoàn tham quan: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Tây An Cổ Tự, lăng Thoại Ngọc 
Hầu - cụm di tích nổi tiếng linh thiêng tại núi Sam với nhiều truyền thuyết gắn liền với vùng 
đất An Giang. Tiếp tục hành trình xe đưa Đoàn vào Khu du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư. 
Đến Trà Sư Đoàn đi xuồng lướt trên mặt nước ngắm nhìn cận cảnh chim, cò, vạc, chàng ... Đặc 
biệt tham quan Cây Cầu Tre Vạn Bước – được xác nhận cây cầu tre dài nhất Việt Nam. 16h00: 
Đoàn khởi hành đi Kiên Lương nhận phòng resort Hòn Trẹm, tự do tắm biển, ăn tối nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: KIÊN LƯƠNG – HÒN NGHỆ 
Buổi sáng: Đoàn trả phòng, dùng điểm tâm sáng tại resort, lên tàu khởi hành đi đảo Hòn Nghệ, 
Đoàn được ngằm Hòn Phụ Tử, Quần Đảo Kiên Hải, Quần Đảo Bà Lụa, sau 50 phút trên tàu 
đoàn đến Hòn Nghệ nhận phòng nhà nghỉ, nghỉ ngơi. Dùng cơm trưa. 
Buổi chiều: Đoàn tham quan quanh đảo với nhiều công trình kiến trúc đậm nét tâm linh vùng đất 
Tây Nam của Tổ Quốc như: Miếu Bà Chúa Xứ, dinh Ông Nam Hải, hang Gia Long, hang Phật 
Cô Đơn và tượng Quan Âm Nam Hải cao gần 20m...Đoàn tự do tắm biển Hòn Nghệ. Ăn tối với 
những món hải sản tươi sống trên đảo: Ghẹ hấp, tôm, mực nướng, lẩu cá bớp, nghỉ đêm trên 
Đảo. 
 

Ngày 03: HÒN NGHỆ - BA HÒN ĐẦM – TP. HỒ CHÍ MINH 
Buổi sáng: Dùng điểm tâm. Đoàn trả phòng, lên tàu qua Đảo Ba Hòn Đầm, tự do tắm biển.  
11h00: Đoàn lên tàu khởi hành vào đất liên, trên tàu Đoàn chiêm ngưỡng quần đảo Bà Lụa với 
hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ, nơi đây được mệnh danh là Tiểu Vịnh Hạ Long của phương 
Nam. Ăn trưa. 
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về đến Tp.HCM,  kết thúc chuyến đi. 

(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 2.550.000VNĐ/Khách 
Giá tour bao gồm: 

- Xe đời mới máy lạnh, phục vụ theo chương trình. 
- Ăn theo chương trình:03 buổi sáng và 05 buổi chính. 
- Lưu trú: Resort Hòn Trẹm 4 sao và Nhà nghỉ trên Đảo. 
- Phí tham quan tàu tham quan theo chương trình. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 20.000.000VNĐ/vụ. 
- Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế phục vụ suốt tuyến. 
- Nước uống Aquafina( 0,5l / ngày /khách). Nón du lịch. 

Giá tour không bao gồm:  
  + Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình. 
  + Phụ thu phòng đơn: 700.000đ/khách (với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí, gia đình tự lo cho bé. 

 Trẻ em từ 04 đến dưới11 tuổi: 50% giá tour(có ghế ngồi, suất ăn,ngủ chung với người lớn). 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
Ghi chú: Khi tham gia chương trình tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ. Giấy tờ tùy thân 
(CMND hoặc Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em. Quý khách sức khỏe yếu, đi lại khó khăn không 

mailto:dulichcaonien@yahoo.com.vn


    

[A]: 89 Vườn Chuối, P4, Q3, TpHCM 
[T]: 028.39293222 -  028.39291837 – [M]: 0908397283 (Mr.Tuấn) 
[W]: www.dulichcaonien.com – [E]: tuan@dulichcaonien.com 

 

nên tham gia chương trình này. 

                                    HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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