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Côn Đảo Huyền Thoại - 3 Ngày 2 Đêm 

 

Tham quan và tìm hiểu một thời quá khứ của dân tộc từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp đến thời kỳ đế quốc Mỹ 

tại địa ngục trần gian Côn Sơn được xem như một trải nghiệm về tâm linh để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các 

anh hùng dân tộc đã hy sinh và nằm lại trên vùng đất này, và không thể thiếu, hành trình đến với thiên nhiên biển 

đảo với những bãi biển tuyệt đẹp của Côn Đảo sẽ là những giây phút đáng nhớ nhất cho một kỳ nghỉ. 

Khám Phá Côn Đảo Cùng "Thổ Dân" 

 
 

     

     

Mỗi Hành Trình Là Một Nghiệm Kỳ Thú 

 
NGÀY 1: CÔN ĐẢO - TRẠI TÙ PHÚ HẢI - NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG – MỘ BÀ 

PHI YẾN (Ăn trưa, chiều): 
 

Buổi sáng: Đón khách tại sân bay Côn Đảo về khách sạn nhận phòng - Nghỉ ngơi - Ăn trưa 

Buổi chiều: Khám phá địa ngục trần gian Côn Sơn: 

 Dinh chúa Đảo: Trước đây là nơi ở và làm việc của các đời chúa đảo, tìm hiểu lịch sử hình thành Côn Đảo 

thông qua các hiện vật, cổ vật, hình ảnh và các tư liệu được lưu lại từ thời Pháp đến nay. 

 Trại tù Phú Sơn, Phú Hải: Nơi ghi dấu bước chân lưu đày của hàng trăm nghìn người tù chiến sĩ cộng sản 

với các truyền thuyết về Hầm Xay Lúa, phòng tra tấn mang tên Phòng Tối, ... 

 Chuồng cọp kiểu Pháp: Khám phá hệ thống "chuồng cọp" được xây dựng kiên cố ẩn giữa các mê cung 

cổng trong, cổng ngoài nhằm làm mất phương hướng tù nhân chính trị và đánh lạc hướng quan sát. Các hình 

thức tra tấn dã man nhất đã diễn ra tại đây.  

 Chuồng cọp kiểu Mỹ: Với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây dựng vào năm 1971 nhằm tra 

tấn và suy nhược hóa tinh thần cách mạng của tù nhân chính trị Cộng Sản Việt Nam. 

 Khu biệt lập Chuồng Bò: Vốn từng là nơi chăn nuôi bò, nuôi heo với 9 phòng biệt giam, 24 hộc chứa heo, 2 

chuồng nhốt bò và 1 hầm chứa phân bò. Năm 1930, Pháp biến chuồng bò thành một trại giam các tù nhân nữ. 

Năm 1963, để mở rộng nhà tù, Mỹ sửa 24 hộc nuôi heo thành 24 phòng giam. Tù chính trị chống chào cờ, bị 

còng xiềng cầm cố lâu ngày, bị bại liệt cơ thể bị đưa về về đây để tiếp tục đày ải. 
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 Nghĩa trang Hàng Dương: Nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua 

nhiều thế hệ bị tù đày, kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975. Đây cũng là nơi chôn cất chị Võ Thị Sáu, phần 

mộ gắn liền với những câu chuyện có thật về sự linh thiêng. 

 Miếu bà Phi Yến: Còn có tên là An Sơn Miếu, nơi thờ bà Phi Yến, thứ phi của chúa Nguyễn Ánh. Ở Côn 

Đảo, người dân địa phương tôn sùng hai người phụ nữ như những bậc thánh nữ linh thiêng, đó là Bà Phi Yến 

và liệt sĩ anh hùng dân tộc chị Võ Thị Sáu. 

Buổi tối: Nghỉ ngơi trong khách sạn hay la cà khám phá ẩm thực miền biển tại các nhà hàng địa phương. 

 

NGÀY 2: TRẢI NGHIỆM THIÊN ĐƯỜNG (Ăn sáng, trưa, chiều): 
 

Buổi sáng: quý khách ăn sáng và tiếp tục tham quan: 

 Cảng Bến Đầm: Nằm gọn trong vịnh Bến Đầm, xung quanh được bao bọc, che chắn bởi các dãy núi và đảo 

nhỏ. Từ cầu cảng, du khách có thể trải nghiệm cảnh sinh hoạt đời thường của ngư dân địa phương nơi đây 

hay đắm chìm trước thiên nhiên biển đảo tuyệt đẹp của hòn Bà và hòn Vung cách đó không xa 

 Bãi Nhát: Một bãi biển vốn chìm ngập trong nước và chỉ hiện ra khi thủy triều xuống mà không phải bất cứ 

ai khi đến Côn Đảo cũng có dịp thấy được bãi cát trắng tuyệt đẹp này. 

 Cơ sở nuôi cấy ngọc trai Côn Đảo: Tìm hiểu quy trình nuôi cấy và chiêm ngưỡng những viên ngọc trai 

tuyệt đẹp từ vùng biển Côn Đảo. 

 Chùa Núi Một: Hay còn gọi là Vân Sơn Tự, một di tích gắn liền với địa danh Côn Đảo, là nơi gởi gắm tâm 

linh của người dân địa phương. Chùa Núi Một là một kiến trúc uy nghi nằm trên đỉnh núi,  là một danh 

lam thắng cảnh tuyệt đẹp không thể bỏ qua khi đến Côn Đảo. Từ đây du khách có thể ngắm hồ An Hải, 

toàn cảnh thị trấn Côn Đảo và  Vịnh Côn Sơn. 

Buổi chiều: Tắm biển bãi Đầm Trầu, khám phá vẻ đẹp khoang sơ của bãi Suối Nóng 

 Bãi Đầm Trầu: Côn Đảo có nhiều bãi biển đẹp nhưng không thể không nhắc đến Đầm Trầu, một bãi biển 

gắn liền với sự tích chàng Cau và nàng Trầu. Đến với Đầm Trầu, du khách có thể thỏa thích tắm biển và 

tận hưởng làn nước trong mát của bãi biển được nhiều người nhắc đến này. 

 Bãi Suối Nóng: Từ bãi Đầm Trầu, du khách có thể vượt một đoạn ngắn đường rừng để đến được bãi Suối 

Nóng, một bãi biển còn giữ nguyên nét hoang sơ và ít người biết đến. Đây là bãi biển tuyệt đẹp như một 

bức tranh sống động của vùng biển nhiệt đới với bãi cát trắng phẳng lì và một hệ sinh thái rừng ngập mặn 

hiếm có ở các hòn đảo khác. 

Trên đường đến Bãi Đầm Trầu, du khách có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy mê hoặc của Côn Đảo với 

những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của những Mũi Lò Vôi, Mũi Chim Chim và Hòn Cau, Hòn Bảy 

Cạnh ẩn hiện theo con đường quanh co nối liền trung tâm thị trấn của huyện với sân bay Côn Sơn. 

Buổi tối: Nghỉ ngơi trong khách sạn hay tự do khám phá Côn Đảo về đêm. 

 

NGÀY 3: TẠM BIỆT CÔN ĐẢO  (Ăn sáng): 

Buổi sáng: Sauk hi ăn sáng . Quý khách tự do đi chợ mua sắm hoặc nghỉ ngơi trong khách sạn hay tắm biển cho 

đến giờ tiễn khách ra sân bay Côn Đảo - kết thúc tour du lịch Côn Đảo. 

 

 



CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH PHÚ QUỐC BIỂN NGỌC 

PHU QUOC PEARL SEA TOURIST COMPANY LIMITED MEMBER 

Head office: Group 1, Ganh Gio Hamlet, Cua  Duong  Commune,  
Phu Quoc Island, Kien Giang Province, Vietnam. 
Hotline : 0939 94 90 92 ; Email: phuquocbienngoc.tourist@gmail.com 
 

 

Giá Tốt Nhất Cho Dịch Vụ Tốt Nhất 

  

Khách Sạn Loại Phòng 

Land tour Vé Máy Bay Khứ Hồi 

2 - 9 khách > 10 khách T2,T3,T4,T5 T6,T7,CN 

Nhà khách Côn Đảo ROH 2.140.000 1.900.000 

3.550.000 

 
3.890.000 

Khách sạn SG68 ROH 2.140.000 1.900.000 
Sea Cabanas Resort ROH 2.500.000 2.300.000 

Thiện Tân Resort ROH 2.300.000 2.200.000 

Sài Gòn Côn Đảo Resort 
Superor Villa 2.590.000 2.390.000 

Grand Corridor 2.840.000 2.640.000 

Côn Đảo Resort 

Hướng Núi 2.890.000 2.690.000 

Hướng Núi Chếch 3.220.000 3.020.000 

Hướng Biển Chếch 3.380.000 3.180.000 

Hướng Biển 3.520.000 3.320.000 
 

 

Giá Tour Bao Gồm 
  

 Xe ô tô đón tiễn sân bay Côn Đảo & tham quan theo chương trình 

  Khách sạn (2 người/phòng) 

  2 bữa ăn sáng 

  4 bữa ăn chính (130.000 Đ/khách/bữa) 

  2 chai nước khoáng/ngày tham quan 

  Hướng dẫn viên 

  Phí tham quan  

   Thuế giá trị gia tăng 

   Bảo hiểm mức bồi thường tối đa 10.000.000 Đ/khách 

Giá trẻ em 
 

 Dưới 5 tuổi: miễn phí (bố mẹ tự lo chi phí ăn nghỉ nếu có phát sinh) 

 Từ 5 đến dưới 9 tuổi = ½ giá tour (1 chỗ ngồi xe, 1 suất ăn, ngủ ghép chung bố mẹ) 

 Từ 10 tuổi trở lên tính bằng giá người lớn (1 chỗ ngồi xe, 1 suất ăn, 1 suất ngủ) 

 2 người lớn được kèm 1 trẻ em dưới 10 tuổi; quy định cho trẻ em thứ 2 ở chung phòng: phụ thu 1 suất 

giường đơn. 

Ghi chú 
 

 Khi đi quý khách nhớ mang theo CMND hoặc Passport, trẻ em phải mang theo giấy khai sinh hoặc thẻ học 

sinh hoặc thẻ bảo hiểm có hình 

 Chương trình có thể thay đổi trình tự các điểm tham quan để phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm 

bảo đầy đủ chương trình. 

    Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ và cận lễ. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT HÀNH TRÌNH THÚ VỊ VỚI PHÚ QUỐC BIỂN NGỌC TOURIST 


