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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐẢO NAM DU 
 

-  Thời gian: 3 ngày 2 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 21/6/2021 
 

Ngày 01: Tp.HCM - Rạch Giá 
6h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3 đi Rạch Giá, ăn sáng ở nhà hàng MeKong 
Restop Tiền Giang. Tiếp tục hành trình đến Rạch Sỏi ăn trưa. 
Buổi chiều: Đoàn đến Rạch Giá tham quan đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực. Tham quan 
khu đô thị mới lấn biển, nhận phòng, ăn tối nghỉ đêm tại Rạch Giá. 
 

Ngày 02: Rạch Giá – Đảo Nam Du 
6h00: Đoàn trả phòng, dùng điểm tâm sáng. Xe đưa quý khách ra bến tàu cao tốc làm thủ tục tàu 
cao tốc tuyến Rạch Giá – Củ Tron đi Nam Du – một quần đảo với 21 đảo lớn nhỏ. Trong hành 
trình quý khách được chiêm ngưỡng Hòn Tre – Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải và hòn 
Sơn Gái. 11h15:  Tàu cập cảng Nam Du, quý khách nhận chỗ nghỉ ngơi (nghỉ trọ nhà dân). Dùng 
cơm trưa, nghỉ ngơi. 
14h00: Đoàn sử dụng phương tiện xe Honda ôm lên đỉnh Hòn Lớn cao 295m tham quan đài 
rada và ngắm toàn cảnh quần đảo Nam Du. Khi quay về quý khách ghé dốc Ông Tình ngắm 
toàn cảnh Bãi Ngự từ trên cao – là bãi tắm sạch đẹp vào mùa gió nam, và có dấu ấn rất đặc biệt 
vì là nơi vua Gia Long đã từng ngự giá nơi đây. Hoặc tắm ở bãi Đất Đỏ hay bãi Giếng Tiên và 
thưởng thức dừa tươi ngọt mát tại đây. 17h30 Dùng cơm chiều.Nghỉ đêm trên đảo. 
 

Ngày 03: Đảo Nam Du – Rạch Giá – Tp.HCM 
6h30 Dùng điểm tâm sáng. Quý khách lên thuyền đi câu cá ở bãi Cây Mến Nhỏ. Tiếp tục hành 
trình, đoàn tắm biển tại Hòn Mấu, ngắm bãi đá đen- bãi tắm đẹp nhất quần đảo Nam Du. Nơi 
đây còn có Dinh Ông – miếu thờ Ông Nam Hải, là cơ sở tín ngưỡng của người dân nơi đây. 
10h30: Dùng bữa trưa với đặc sản cháo nhum. Làm thủ tục trả phòng, khởi hành về Rạch Giá 
15h15: Tàu cập cảng Rạch Giá. Xe đón quý khách về lại Tp.Hồ Chí Minh. Dùng cơm chiều tại Lộ 
Tẻ. 22h00: Đoàn về đến Tp.Hồ Chí Minh. Kết thúc chuyến tham quan. 

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

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 2.600.000VNĐ/Khách 
Giá tour bao gồm:  

 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình. 
 + Ăn theo chương trình: 06 buổi chính và 03 buổi phụ. 
 + Lưu trú: Khách sạn 2 sao tại Rạch Giá; Nhà nghỉ trên đảo. 
 + Phí tham quan các điểm theo chương trình. 
 + Tàu cao tốc Rạch Giá – Nam Du – Rạch Giá; Tàu và xe điện tham quan đảo. 
 + Hướng dẫn viên du lịch và nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ Đoàn. 
 + Nước uống trên xe (0,5l / ngày /khách). Nón du lịch. 
 + Bảo hiểm du lịch Toàn Cầu, mức bồi thường tối đa 20.000.000đ/vụ. 
 

Giá tour không bao gồm:  
+ Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 
+ Phụ thu phòng đơn: 500.000VNĐ/khách (với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (Gia đình tự lo cho bé các chi phí – nếu có). 

 Trẻ em từ 04 đến dưới 11 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 
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(CMND hoặc Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em. Quý khách sức khỏe yếu, đi lại khó khăn không 
nên tham gia chương trình này. 

                                    HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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