
 

 HÀNH TRÌNH VIẾNG MIẾU BÀ CHÂU ĐỐC  
KHÁM PHÁ ĐẢO NAM DU – HÒN SƠN  

 

 

KHỞI HÀNH THỨ 4 HÀNG TUẦN 

 

Dạo quanh thành phố biển với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, biển xanh, cát trắng 

tham quan hồn đảo Nam Du xinh đẹp với Hòn Mấu, Hòn Hai Bờ Đập non xanh nước 

biếc với các hoạt động trên biển như lặn bắt nhum, lặn ngắm san hô,…Thả ga sưu tầm 

ảnh đẹp với khung cảnh nên thơ tại Bãi Sỏi, Dốc Ông Tình, Bãi Cây Mến hay chinh phục 

đỉnh hải đăng Nam Du\Làng chài lâu đời nhất Lại Sơn – Làng chài Thiên Tuế, tìm hiểu 

cuộc sống người dân nơi xứ đảo cùng nghề “đóng ghe tàu” đặc sắcLưu lại đặc sản Miền 

Tây làm quà cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp với nem Lai Vung hay trái cây đặc 

trưng vùng sông nước 
 

NGÀY  01:  SÀI GÒN – CHÂU ĐỐC -   RẠCH GIÁ 

 

04H30: Xe và HDV Công Ty H&H Travel đón khách Tại ĐIỂM HẸN. đón quý khách, 

khởi hành đi Châu Đốc. 

06h00: Quý khách dừng chăn ăn sáng tại nhà hàng Bắc Kim Thang  

4  ngày 3 đêm – đi xe  về xe 



07h00: Tiếp tục lộ trình về với khu vực Miền Tây Nam Bộ, với đồng bằng sông Cửu Long, 

với những cánh đồng lúa bất tận, những con sông thơ mộng và nghe kể về cuộc nam tiến của 

các vị vua nhà Nguyễn. Qua phà Vàm Cống, thành phố Long Xuyên... 

10h30: Đến Châu Đốc, Đoàn đi tham quan cụm di tích Bến Đá Núi Sam:  

Viếng Tây An Cổ Tự: được sách kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là "ngôi chùa 

có kiến trúc kết hợp phong cách nghệ thuật Ấn Độ và kiến trúc cổ dân tộc đầu tiên tại Việt 

Nam"Lăng Thoại Ngọc Hầu: còn gọi là Sơn Lăng, Đây là một danh thắng, một công trình 

kiến trúc cổ tiêu biểu dưới thời phong kiến. Miếu Bà Chúa Xứ: là nơi thờ tự rất linh thiêng 

và thu hút hàng ngàn lượt khách thập phương đến cúng viếng. 

Đoàn đi chợ Châu Đốc, du khách chọn mua nhiều đặc sản ngon nổi tiếng tại “Vương quốc 

mắm” của miền tây.  

12h30: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng khu vực châu đốc. Đoàn khởi hành đi Rạch 

Giá để đến với quần đảo Nam Du một quần thể thắng cảnh thiên nhiên hài hòa, du khách sẽ 

thỏa chí khám phá và hòa mình vào cảnh sắc hoang dã nơi đây.  

16H00: Qúy khách đến Rạch Gía tham quan khu đô thị lấn biển Rạch Giá là bãi biển nhân 

tạo trải dài hơn 2km có bãi cát trắng tinh và làn nước trong xanh tuyệt đẹp. Mặc dù là bãi 

biển nhân tạo được người dựng lại nhưng nơi đây vẫn có thể khiến khách du lịch cảm thấy 

nó “tự nhiên” như bao bãi biển tự nhiên khác sau đó nhận phòng khách sạn. 

18H00: Xe đưa quý khách đi dùng cơm tối và sau đó tự do khám phá thành phố Rạch giá về  

đêm. 

 

 NGÀY  02:    RẠCH GIÁ – NAM DU  

Sáng, Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng và lên tàu cao tốc ra đảo Nam Du. 

Trưa, tàu đến Nam Du. HDV sẽ đưa Quý khách đến nhà nghỉ để nhận phòng nghỉ ngơi, sau 

đó quý khách dùng cơm trưa với những món đặc sản tại Nam Du. 

Chiều, HVD đón khách lên tàu bắt đầu hành trình tham quan Hòn Mấu, Hòn Hai Bờ Đập. 

Tại đây quý khách sẽ hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, biển xanh, cát trắng cùng với các 

hoạt động trên biển như lặn bắt nhum, lặn ngắm san hô…. Tất cả Quý khách sẽ được trang 

bị áo phao đảm bảo an toàn tuyệt đối và thoải mái cho quý khách khi tham quan, bên cạnh 

đó, quý khách còn được thưởng thức Cháo Nhum. Sau đó trở về Hòn Lớn để nghỉ ngơi. 

Tối, Quý khách lên tàu để dùng dùng tiệc nướng BBQ. Quý khách tự do tham quan đảo, 

nghỉ đêm tại Nam Du.  

 

NGÀY 3:  NAM DU –  HÒN SƠN 

Sáng, Quý khách ăn sáng. Đoàn khởi hành bằng xe máy (2 người/xe)  tham quan một vòng 

quanh đảo trên con đường độc đạo đẹp nhất đảo với cảnh sắc thiên nhiên đẹp nao lòng 

người. 

 

+ Chụp hình lưu niệm tại Bãi Sỏi: Nơi có những viên đá tròn xinh bãi biển thơ mộng, đoàn 

đi tham quan khu Humiso với những quán cà phê và resort bằng gỗ nằm sát biển tuyệt đẹp. 

+ Dốc Ông Tình – thung lũng tình yêu, nơi có thể nhìn toàn cảnh Bãi Ngự thơ mộng và 

huyền ảo. 

+ Bãi Cây Mến – là một trong những bãi biển đẹp nhất của đảo Nam Du, vào mùa gió 

chướng nơi đây rất ít sóng nước biển trong xanh bên bãi cát trắng rất sạch sẽ chưa có sự can 

thiệp nhiều của bàn tay con người.   

http://vyctravel.com/tin-tuc/tin-tuc/quan-dao-nam-du-ve-dep-hoang-so-day-quyen-ru.html


rưa, Quý khách về nhà nghỉ thu dọn hành lý, làm thủ tục trả phòng. Đoàn ra bến tàu khởi 

hành tới HÒN SƠN. Quý khách dùng bữa trưa tại Hòn Sơn và nhận phòng nghỉ ngơi.  

 

Chiều, Du khách được thỏa sức vùng vẫy tại Bãi Bàng – bãi biển đẹp nhất của đảo, với bờ 

biển dài cắt trắng và hàng dừa chạy dọc bãi biển. Chụp hình với cây dừa “huyền thoại” tuyệt 

đẹp nằm nghiêng mình ra biển xanh. 

Tối, Đoàn dùng cơm tối với tiệc nướng BBQ, quý khách sẽ được thưởng thức bữa tối ngập 

tràn hải sản tươi ngon. 

 

NGÀY 4 :  HÒN SƠN - RẠCH GIÁ – TP.HCM (Ăn sáng và trưa) 

 

Sáng, Qúy khách dùng bữa sáng, sau đó quý khách tham quan: Dinh Ông Nam – Dinh Ông 

bảo trợ nghề biển linh thiêng. Tham quan đường xuyên đảo, dừng chân chụp hình tại đỉnh 

Yên Ngựa, nơi có thể ngắm nhìn  toàn cảnh Hòn Sơn. Làng chài lâu đời nhất Lại Sơn – 

Làng chài Thiên Tuế, tìm hiểu cuộc sống người dân nơi xứ đảo cùng nghề “đóng ghe tàu” 

đặc sắc. Trưa, Quý khách về nhà nghỉ thu dọn hành lý, làm thủ tục trả phòng và dùng cơm 

trưa.Sau đó, Đoàn di chuyển ra bến tàu khởi hành về Rạch Giá theo trục Quốc Lộ 80 trở lại 

Tp.HCM. Trên đường, xe ghé trạm dừng chân để Quý khách mua đặc sản Miền Tây như: 

Nem Lai Vung, các loại bánh và trái cây miền sông nước làm quà cho người thân. 

Đoàn về đến Tp.HCM, kết thục chương trình, chia tay và hẹn tái ngộ cùng Quý khách. 

                                 

***Tùy điều kiện thực tế trình tự tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ 

điểm tham quan nêu trong chương trình. 
 

GIÁ VÉ BAO GỒM  

+ Xe chất lượng cao  + Nhà nghỉ homestay ở Hòn Sơn, Nam Du (2-4 khách/phòng). 

+ Điểm tâm sáng: 04 bữa sáng tiêu chuẩn gồm 01 tô và 01 ly. 

+ Ăn chính: 06 bữa ăn chính tiêu chuẩn 150.000 VND/suất + 01 bữa tiệc BBQ tiêu chuẩn 

200.000/suất 

+ Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

+ Vé vào cửa các thắng cảnh, vé tàu cao tốc, xe trên đảo. 

+ Khăn lạnh, nước suối 01 chai/ ngày. 

+ Quà tặng nón du lịch H&H TRAVEL 

+ Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên )  
GIÁ TOUR  

 
KS HOMESTAY  

 

4.288.000 VNĐ/PAX 

 

TẶNG 1 BUỔI TIỆC BBQ 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 2 ĐẾN 5 

TUỔI: Miễn phí (cha me tự lo) 
GIÁ TOUR TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 11 TUỔI: 

50% 



20.000.000vnđ/trường hợp. 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM  

+ Ăn uống + vui chơi giải trí cá nhân và các chi phí khác ngoài chương trình. 

+ Phụ thu phòng đơn và các chi phí không đề cập trong chương trình.  

+ Tiền tips cho Tài xế và HDV. 

GIÁ VÉ TRẺ EM:     

+ Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 100% vé tour. 

+ Trẻ em từ 05 → dưới 11 tuổi mua 50% vé (01 suất ăn + 01 ghế ngồi, ngủ chung phòng với 

gia đình). 

+ Trẻ em dưới 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo chi phí ăn uống, vé tham 

quan (nếu có). 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, từ em thứ 02 trở lên phải mua 50% vé. 

 

TRƯỜNG HỢP  HOÀN, HỦY VÀ ĐỔI VÉ MÁY BAY, VÉ XE LỬA 

+ Vé máy bay, vé xe lửa được xuất ngay sau khi quý khách đóng tiền và có xác nhận sự 

chính xác từng ký tự về họ, tên ghi trong hộ chiếu hoặc CMND của hành khách theo yêu cầu 

của hãng vận chuyển.  

+ Mọi sự thay đổi liên quan đến vé đã xuất: giờ ngày đi, tên quý khách, hủy vé, quý khách 

vui lòng chịu chi phí theo qui định của hãng vận chuyển 

 

HỦY VÉ 

+ Sau khi đăng ký hủy vé phạt                20% giá tour.  

+ Trước ngày đi 3 ngày hủy phạt             75% giá tour. 

+ Sau thời gian trên, hủy hoặc không báo hủy phạt     100% giá tour. 

+ Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính như hủy vé không thông báo. 

 

LƯU Ý                                                         

+ Khi đi mang theo giấy tờ tùy thân CMND bản chính (còn hạn trong vòng 15 năm kể từ 

ngày cấp). 

+ Khách nước ngoài khi tham gia tour vui lòng đăng ký trước 14 ngày. 

+ Trẻ em dưới 14 tuổi khi đi du lịch, mang theo giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao y có 

thị thực) để làm thủ tục hàng không, trẻ đủ 14 tuổi bắt buộc phải có CMND hoặc Passport để 

làm thủ tục hàng không. (nếu trẻ vẫn chưa có CMND/passport vui lòng liên hệ H&H để 

được tư vấn thủ tục) 

+ Lưu ý tất cả các loại giấy tờ phải đảm bảo nguyên vẹn không bị cắt góc, tẩy xóa… H&H 

Travel sẽ không chịu trách nhiệm nếu giấy tờ của quý khách không hợp lệ và bị hàng không 

từ chối bay. 


