
  

CÔNG TY TNHH MTV PUOLO TRIP 

Website: http://puolotrip.com    

Mail: puolotrip@gmail.com 

Hotline: 

Long Xuyên           : 02963.95.95.85 

Phú Quốc               : 02976.639.600 

Tp. Hồ Chí Minh   : 028.3842.0025 

 

TOUR SÀI GÕN – CÔN ĐẢO 
3 ngày 3 đêm - Xe Du lịch hoặc xe giƣờng nằm 

 

   ---*****--- 

Puolo Trip là thƣơng hiệu cung cấp tour du lịch biển đảo giá rẻ - uy tín - chất lƣợng hàng 

đầu. Cam kết giá rẻ nhất với cùng chất lƣợng. Di chuyển bằng xe du lịch đời mới đầy đủ 

tiện nghi.  

 

 
 

Nhắc tới Côn Đảo, người ta thường nghĩ ngay tới một địa danh du lịch tâm linh, một “Địa ngục 

trần gian” với những di tích chiến tranh còn sót lại. Tuy nhiên, khi tới đây, du khách sẽ không 

khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trong trẻo và yên bình. Một Côn Đảo với rừng nguyên sinh và 

những bãi cát dài trắng mịn. Những rạng san hô đa dạng và đẹp nhất Việt Nam.Tour du lịch Côn 

Đảo giá rẻ do Puolo Trip tổ chức – đơn vị chuyên về tour biển đảo hàng đầu Việt Nam. Sẽ giúp 

du khách khám phá hết vẻ đẹp tuyệt vời của một Côn Đảo đang từng ngày “thay da đổi thịt”. 

Các điểm tham quan chính tour Côn Đảo: 

Xe du lịch suốt tuyến khứ hồi Sài Gòn – Sóc Trăng - tàu Superdong, xe du lịch quanh Côn 

Đảo. 

 Bãi Nhát, Bãi Đầm Trầu, Bãi An Hải 

 Chùa Núi Một, Miếu bà Phi Yến 

 Cơ sở nuôi cấy Ngọc Trai Côn Đảo 

 Dinh Chúa Đảo, Bảo tàng Côn Đảo 

 Trại tù Phú Hải, Khu biệt lập Chuồng Bò 

 Chuồng Cọp kiểu Pháp, Chuồng cọp kiểu Mỹ 

 Nghĩa trang Hàng Dƣơng 

mailto:puolotrip@gmail.com


LỊCH TRÌNH TOUR DU LỊCH CÔN ĐẢO 3N3D 

KHỞI HÀNH: 23h30 TỪ BẾN XE MIỀN TÂY 

NGÀY 01: TP. HCM – CẦN THƠ – CÔN ĐẢO. 

05h00: Đến Sóc Trăng, Đoàn vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sáng. 

06h00: Tiếp tục hành trình di chuyển tới cảng Trần Đề, thuộc huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng. 

HDV làm thủ tục cho du khách lên tàu cao tốc di chuyển đến với Côn Đảo, Sau hành trình 2,5 

giờ vượt biển trên tàu cao tốc hiện đại và an toàn bậc nhất Việt Nam. 

9h30: Đoàn cập cảng Bến Đầm. Xe và HDV đón du khách di chuyển về trung tâm thị trấn Côn 

Đảo. Trên đường đi, du khách ghé ngang Bãi Nhát tham quan chụp hình. Viếng bia tưởng niệm 

cuộc vượt ngục vũ trang lớn nhất Côn Đảo. Chụp hình Đỉnh Tình Yêu tuyệt đẹp mà thiên nhiên 

ban tặng cho Côn Đảo. Xe chạy ngang qua Bãi Đá Trắng, Mũi Cá Mập trước khi dừng chân tại 

nhà hàng để Quý khách dùng cơm trưa 

11h30: Đoàn dùng cơm trưa với các món hải sản tươi sống mang đặc trưng hương vị Côn Đảo 

tại nhà hàng. 

12h30: HDV đưa quý khách về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

Buổi chiều, các điểm tham quan: 
 Tham quan tắm biển tại bãi bãi Đầm Trầu, một trong những bãi biển hoang sơ, đẹp hàng đầu 

Việt Nam. 

 Ghé thắp nhang viếng Miếu Cậu – nơi thờ Hoàng tử Cải - con trai chúa Nguyễn Ánh và bà 

Hoàng Phi Yến 

18h00: Đoàn dùng cơm chiều tại nhà hàng. Tối tự do dạo phố biển Côn Đảo hoặc ngồi 

trước Công Quán (ngay Dinh Chúa Đảo) thưởng thức cà phê nhạc xưa gió biển trong lành… 

Nghỉ đêm tại Côn Đảo. 

NGÀY 02: KHÁM PHÁ CÔN ĐẢO (ăn sáng, trƣa, tối). 

Sáng: Quý khách dùng  điểm tâm tại nhà hàng hoặc Buffet tại khách sạn. 

Xe và HDV cùng Quý khách tiếp tục hành trình tham quan Côn Đảo oai hùng: 

 Bảo tàng Côn Đảo: nơi lưu giữ những hiện vật về một thời kỳ hào hùng của Côn Đảo 

 Trại Phú Hải: nhà tù cổ kính và lâu đời do thực dân Pháp xây dựng. Nơi đây nổi tiếng với 

khu biệt giam và khu đập đá Côn Lôn, hầm xay lúa,… 

 Chuồng cọp kiểu Pháp: Hay còn gọi là trại Phú Tường, là tâm điểm nhà tù Côn Đảo. Khám 

phá hệ thống Chuồng Cọp như mê cung. Cùng nghe thuyết minh về các hình thức tra tấn thể 

xác và tinh thần các tù nhân. 

 Chuồng cọp kiểu Mỹ: hay còn gọi là trại Phú Bình với các nhà giam bằng bê tông không có 

bệ nằm, người tù phải nằm dưới nền xi măng lạnh giá ẩm thấp, khí đất xông lên. Nơi đây chủ 

yếu dùng để tra tấn tù nhân về tinh thần. 

 Nghĩa trang Hàng Dƣơng: với gần 2000 ngôi mộ được chôn vùi nơi đây. Viếng mộ chị Võ 

Thị Sáu – Người nữ tử tù đầu tiên tại Côn Đảo. Thắp nhang tại đài tưởng niệm, viếng phần 

mộ liệt sĩ Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh… 

 Khu biệt lập Chuồng Bò: Được dùng để chăn nuôi bò qua các thời kỳ Pháp và Mỹ. Nơi đây 

dùng để tra tấn bằng cách ngâm tù nhân vào hầm phân bò. 

 

11h30: Đoàn dùng cơm trƣa, nghỉ trƣa.  

 

Chiều tham quan các điểm: 

 

 Vân Sơn Tự (chùa Núi Một ): với địa thế tuyệt đẹp. Du khách có thể phóng tầm mắt đẹp 

ngắm toàn bộ thị trấn Côn Đảo, và hồ Sen độc đáo duy nhất tại Côn Đảo. 



 Miếu bà Phi Yến: hay còn có tên chữ là An Sơn Miếu. Nơi linh thiêng mà với người dân, 

Bà là 1 trong 2 người phụ nữ bảo trợ tâm linh cho người dân trên đảo. 

 Tham quan và tìm hiểu về Nơi nuôi cấy ngọc trai đặc biệt và duy nhất tại Côn Đảo. 

 

Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Dạo biển Côn đảo về đêm hoặc tham gia tour viếng nghĩa 

trang đêm (chi phí tự túc) 

NGÀY 03: CÔN ĐẢO – SÀI GÕN (ăn sáng, trƣa). 

5h30: Ăn sáng và Đoàn sẽ tập hợp ra cầu cảng làm thủ tục về lại đất liền chuyến tàu 7h. 

9h30: Tàu cập bến. Đoàn ăn trưa. 

14h: Đoàn sẽ di chuyển về lại Sài Gòn 

19h: Về tới Sài Gòn HDV công ty Puolo Trip chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trên những 

hành trình du lịch thú vị khác của công ty. 

TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH 

2.790.000/khách 

Đón tại Trần Đề giá 2.550.000/khách 

LỊCH KHỞI HÀNH: theo yêu cầu khách đoàn 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển 
Xe giường nằm, hoặc ghế ngồi chất lượng cao suốt tuyến, Tàu cao tốc 

Superdong khứ hồi Trần Đề -  Côn Đảo 

Lưu trú Khách sạn 1, 2 sao, 4-6 khách/phòng (phụ thu nếu ở phòng 1,2,3) 

Ăn uống 
+ Ăn sáng: 3 buổi  

+ Ăn chính: 5 buổi  

Bảo hiểm 20.000.000 đ/người/trường hợp 

Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

Nước suối, khăn 

lạnh,nón 

Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

Nón du lịch: 1 nón/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Phụ thu phòng 
Phòng đơn phụ thu 300k, phòng 2 phụ thu 100k/ngƣời, phòng 3 phụ thu 

50k/ngƣời. 

Chi phí cá nhân 
Giặt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm 

tham quan. 

Điểm tham quan Điểm tham quan ngoài chương trình 

Thuế VAT 10% Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

Trẻ em dưới 5 tuổi 

Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan 

(nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 

trở lên phải mua ½ vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé 

(Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

Từ 5-10 tuổi 

70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với 

gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 

trở lên phải mua suất người lớn. 

Trẻ em 11 tuổi Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 



Cảm ơn quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

GHI CHÖ 

 Giá trên không áp dụng cho ngày Lễ, Tết. Lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5, 2/9 và khoản 

phụ thu người nước ngoài là 300.000đ/khách. 

 Giờ tàu cao tốc có thể thay đổi theo từng đợt khởi hành, vì vậy nếu có thay đổi về giờ tàu 

chạy, công ty sẽ báo trong thời gian sớm nhất có thể 

 Nhận phòng sau 11h00 và trả phòng trước 9h00 ngày hôm sau. 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy 

tour không báo trước vui lòng chịu phí như „hủy vé ngay ngày khởi hành‟ 

 Quý khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), nên mang theo hành lý gọn 

nhẹ. 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang 

theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.  

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh. 

 Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo 

tờ khai hải quan và visa khi đi tour. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn cho 

khách. 

 Quý khách từ 60 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

LƢU Ý: 

– Chương trình tour và các điều khoản trong tour chính là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng 

và công ty và là cơ sở giải quyết tranh chấp (nếu có) cho những vấn đề phát sinh trong tour. 

 

– Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn cho 

khách. 

 

– Không hoàn lại tiền nếu khách không đi tham quan theo chương trình. 

 

– Quý khách từ tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. 

 

– Du lịch PUOLO TRIP không chịu trách nhiệm cho những trường hợp không mang giấy tờ 

và các trường hợp bất khả kháng như: động đất, thiên tai, lũ lụt, giông bão… khiến cho lịch 

trình không theo mong muốn. Trường hợp này quý khách chỉ phải chịu phí xe di chuyển và 

dịch vụ ăn uống (nếu có). Trường hợp khác vì điều kiện thời tiết, tàu dời ngày về, khi đó quý 

khách sẽ tự túc các khoản phí phát sinh ngoài chương trình cam kết. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR (Đ/v khách đoàn không tính ngày T7, CN, ngày Lễ) 
 

- Trước ngày khởi hành từ 10 ngày: Phí là 30% giátour. 

- Trước ngày khời hành 03 – 10 ngày: Chịu phí 50% giátour. 

- Trong vòng 3 ngày trước khởi hành: mất 100% giátour. 

- Chịu phí 100% giá tour nếu hủy tour vào dịp Lễ, Tết 

Công ty không chịu trách nhiệm cho những trường hợp bất khả kháng như: động đất, thiên tai, lũ lụt, 

giông bão… khiến cho lịch trình không theo mong muốn. Trường hợp này công ty sẽ sắp xếp một 

lịch trình khác phù hợp cho đoàn. 


