Chương Trình Du Lịch:



 Thời gian :
03 ngày 02 đêm
 Phương tiện : Đi và về bằng ô tô
 Khởi hành: Hàng Tuần

NGÀY 01

TP.HCM – SÓC TRĂNG

Ăn
Sáng


Ăn
Trưa


Ăn Tối


05h30

Xe và HDV GoTravel đón quý khách tại TP.HCM, khởi hành đi Sóc Trăng.

07h00

Dùng điểm tâm tại Tiền Giang.

10h30

Đoàn đến Cần Thơ, xe đưa đoàn tham quan vườn du lịch Mỹ Khánh, men theo
những con đường nhỏ, du khách dạo chơi trong một không gian xanh của những vườn
mận, xoài, chôm chôm, mít, sầu riêng… tham gia làm bánh tráng, nấu rượu đế, thưởng
thức những món ngon rất dân dã như: cá lóc nướng ống tre, chuột quay lu, lẩu đồng quê…

12h00

Dùng cơm trưa.

13h30

Sau đó đoàn di chuyển qua tham quan Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam – Thiền viện
lớn và đẹp nhất miền Tây Nam Bộ. tiếp tục chương trình khởi hành đi Sóc Trăng.

16h30

Đoàn viếng chùa Dơi một trong số những ngôi chùa cổ kính nổi tiếng tại Sóc Trăng v ới
kiến trúc độc đáo, sinh cảnh lạ mắt cùng nhiều câu chuyện ly kỳ hấp dẫn.

19h00

Dùng cơm tối. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

Tối

Quý khách tự do khám phá Sóc Trăng về đêm.

NGÀY 02

05h00

KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO

Ăn
Sáng


Ăn
Trưa


Làm thủ tục trả phòng. Dùng điểm tâm. Khởi hành đến Cảng Trần Đề.

Ăn Tối


07h30

HDV làm thủ tục cho đoàn lên chuyến tàu cao tốc Super Dong vào lúc 08h00, quý
khách trải qua 2 tiếng 30 phút trên tàu, chiêm ngưỡng khung cảnh xinh đẹp của bờ
biển Việt Nam.

0h30

Đoàn đến Côn Đảo. Xe đón khách tại Cảng Bến Đầm cách trung tâm Côn Đảo
13km, trên đường đi sẽ qua các địa danh như:
Cảng Bến Đầm : Cảng lớn nhất tại Côn Đảo, là địa điểm hoạt động trung
chuyển hàng hóa, hành khách, giao dịch, buôn bán thủy sản và cung ứng các
dịch vụ hậu cần nghề biển. Về Resort, trên đường đi quý khách sẽ qua các
địa danh như: Bãi Nhát, Đỉnh Tình Yêu, Mũi Cá Mập. Đến Resort, Quý
khách làm thủ tục nhận phòng. Nghỉ ngơi, Tự do tắm biển .

14h00

Xe và HDV đưa Quý khách tham quan cụm di tích lịch sử tai trung tâm thị trấn với:
 Trại Phú Hải: là trại tù lâu đời do thực dân Pháp xây dựng, nổi tiếng với
hầm xay lúa, khu biệt giam và khu đập đá Côn Lôn, nơi nhà chí sỹ yêu nước
Phan Chu Trinh từng bị giam cầm…
 Chuồng cọp kiểu Pháp: còn gọi là trại Phú
Tường, là tâm điểm nhà tù Côn Đảo với 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: còn gọi là trại Phú Bình
với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây dựng năm 1971. Nơi
đây chủ yếu tra tấn tù nhân về tinh thần và là nơi nhận được tin Sài Gòn giải
phóng đầu tiên.
 Viếng Nghĩa Trang Hàng Dương - nghĩa trang lớn nhất Côn Đảo, nơi chôn
cất hàng vạn chiến sỹ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế
hệ tù đày (từ 1862 đến 1975). Tại đây Quý khách có thể viếng mộ các nhà
cách mạng nổi tiếng của Việt Nam như Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh,
Lê Văn Việt..., đặc biệt là mộ phần của nữ anh hùng Võ Thị Sáu, người
được dân đảo kính trọng gọi bằng cô Sáu với nhiều giai thoại về sự hiển linh
của Cô.
 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 trong hầm phân bò.
 Miếu bà Phi Yến (An Sơn Miếu), nơi thờ bà
Phi Yến - thứ phi của chúa Nguyễn Ánh - gắn
liền với câu hát dân gian nổi tiếng "Gió đưa cây
cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay".
Trên đường Quý khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng
cảnh đẹp của hồ An Hải. Dùng cơm trưa, về khách sạn nghỉ ngơi.

17h30

Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, tự do khám phá Côn Đảo về đêm.

23h00

NGÀY 03

Viếng mộ cô Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương. Nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ
Cách mạng và những người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày khổ sai
và đặc biệt là mộ cô Võ Thị Sáu
rất linh thiêng.
Ăn
Sáng


CÔN ĐẢO – TP.HCM

Ăn
Trưa


Ăn Tối


Đoàn dùng điểm tâm.
08h30

Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng, Xe và HDV đưa Quý khách tham quan:
 Bảo Tàng Côn Đảo: được khởi công xây dựng vào tháng 12/2009. Đây là
công trình văn hóa lớn nhằm chào mừng 20
năm thành lập tỉnh (1991-2010) và hướng tới
kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Thành phố Hà Nội tài trợ gần 40 tỷ đồng cho
công trình này.
 Chùa Núi Một: Ngôi chùa duy nhất tại Côn
Đảo.

11h00

Qúy khách làm thủ tục trả phòng, đoàn di chuyển đến nhà hàng dùng bữa trưa

12h30

Xe đưa đoàn khởi hành ra cảng lên chuyến tàu Super Dong vào lúc 13h00 trở về đất
liền.

15h30

Về đến cảng, xe đón đoàn khởi hành về TP.HCM.

18h00

Dùng bữa tối với đặc sản cháo cá lóc rau đắng.

21h00

Về đến TP.HCM, chia tay đoàn, hẹn gặp lại quý khách.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 01 KHÁCH
TIÊU CHUẨN
KHÁCH SẠN 03 SAO
Sóc Trăng 02 Sao

GIÁ DỊCH VỤ TOUR
3.990.000 VNĐ/ KHÁCH

BAO GỒM
Vận chuyển :

Lưu trú:
Ăn uống :

Dịch vụ khác
:

CHI TIẾT
Xe 16 - 45 chỗ, đầy đủ tiện nghi.
Tàu cao tốc khứ hồi Trần Đề - Côn Đảo – Trần Đề.
Tài xế vui vẻ nhiệt tình. Tham quan theo chương trình.
Đón khách tại: 770 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Tp. HCM
2 đêm. Tiêu chuẩn lựa chọn
Tiêu chuẩn 2 – 4 khách/phòng.
Đầy đủ tiện nghi, máy nước nóng lạnh,gần biển, máy lạnh, tivi…
Bữa Sáng:
03 bữa sáng.
Bữa chính :
05 bữa chính thực đơn 130.000 đ/ khách.
01 bữa ăn cháo cá lóc rau đắng 70.000 đ/ khách.
Nón du lịch 01 cái/ khách.
Vé tham quan theo chương trình.
Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt tình, chu đáo (01 HDV/
đoàn).
Bảo hiểm du lịch trọn tour mức đền bù tối đa: 20.000.000 đ/ vụ/ khách.
Nước suối và khăn lạnh phục vụ trên đường : 05 chai 500ml + 05 cái/ tour.

KHÔNG BAO
GỒM
Cá nhân :
Trong phòng :
Ngoài phòng :
Nhà hàng :

CHI TIẾT
Xe đi lại, chụp hình, ăn uống, tham quan, … ngoài chương trình.
Thuế 10%.
Mini bar, điện thoại, giặt ủi, ăn uống, thức ăn nhẹ, …
Các chi phí khác (nếu có)
Đồ ăn bên ngoài, phụ thu phí rượu/ bia theo giá của nhà hàng.

GIÁ VÉ DỊCH VỤ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM
ĐỘ TUỔI
MUA
TIÊU CHUẨN
VÉ
Người lớn :
(Áp dụng cho trẻ em từ 11 tuổi trở
lên)
Trẻ em :
(Từ 05 đến 10 tuổi)
Bé :
(Từ 0 đến 04 tuổi)

100%

Như người lớn.

50%

01 ghế ngồi trên xe + 01 suất ăn theo đoàn và
ngủ ghép chung giường với cha mẹ.

Miễn vé, gia đình tự thanh toán (nếu có phát
0%
sinh) và được mua bảo hiểm theo chương
trình tour.
Lưu ý : 02 người lớn chỉ kèm 01 trẻ em miễn phí, trẻ em thứ 02 trở lên kèm theo phải mua 50%
giá vé.
GO TRAVEL RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

