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KHÁM PHÁ HÒN SƠN – VIÊN NGỌC MỚI CỦA 
KIÊN GIANG (3D1N) 

Tour code: VTTDOMNHS -3D1N/GBTHS01 
Updated: 050620/VTT 

 

 
 
Đảo Hòn Sơn hay còn được gọi là Hòn Sơn Rái, là địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Kiên Giang. Tuy hòn đảo 
vẫn còn khá đơn sơ, mộc mạc, chưa được đầu tư phát triển mạnh trong lĩnh vực du lịch, nhưng có lẽ chính những vẻ 
đẹp hoang sơ đó đã làm điểm nhấn ấn tượng và thu hút được rất nhiều du khách ghé thăm hàng năm. Với tour du 
lịch Hòn Sơn 3 ngày 1 đêm, Quý khách sẽ được trải nghiệm đi tàu cao tốc ngắm vùng biển Vịnh Thái Lan, tắm biển 
trên đảo, thưởng thức hải sản tươi ngon và tiếp xúc với người dân bản địa để nghe những câu chuyện huyền thoại 
về hòn đảo hoang sơ này.    
 
 
 

Thời gian Phương tiện Tiêu chuẩn 
SL khách khởi 

hành 
Ngày khởi 

hành 
Điều chỉnh chương 
trình theo yêu cầu 

3 ngày 1 đêm 
khách sạn 

Xe & tàu cao tốc 1* (nhà nghỉ) 
Nhóm từ 6 

khách 
Theo yêu cầu Có thể 

 
NGÀY 1: TP.HCM – BẾN TÀU RẠCH GIÁ 

 
20h00 tối, HDV VTT travel sẽ đón Quý khách tại điểm hẹn ở TP.HCM, sau đó cùng khởi hành lên đường đi thành 

phố Rạch Giá (Kiên Giang). Nghỉ ngơi trên xe. Ăn uống tự túc.  

 
NGÀY 2:  BẾN TÀU RẠCH GIÁ – ĐẢO HÒN SƠN (ăn trưa, ăn tối) 
 

5h00 sáng, đoàn đến Bến Tàu Rạch Giá – Kiên Giang, Quý khách ăn sáng tự túc tại bến tàu trong thời gian chờ lên 

tàu. Giờ tàu khởi hành theo quy định của hãng tàu. Thời gian từ Rạch Giá đến Đảo Hòn Sơn khoảng 1h45 phút tuỳ 

theo tình hình thời tiết. (Tàu cao tốc di chuyển là tàu lớn, sức chứa trên 300 ghế. Du khách có thể di chuyển ra 

boong sau tàu chụp hình, ngắm vùng biển Vịnh Thái Lan khi tàu rời cảng 30 phút) 

Hướng dẫn viên địa phương sẽ đón đoàn tại Cầu Cảng Hòn Sơn.  Đoàn về nhận phòng hoặc tập trung hành lí tại 

nhà nghỉ để đi tham quan một vòng đảo. (tuỳ theo tình hình thực tế, nhà nghỉ tại Hòn Sơn sẽ cho khách nhận phòng 

sau 11h00 trưa). 

Du khách sẽ ăn trưa tại Hòn Sơn khoảng 11h30 (tuỳ theo tình thực thực tế của đoàn thời gian ăn có thể thay đổi ) , 

với các món ăn chủ yếu là cá biển và hải sản. 13h00 HDV sẽ đưa du khách đi tham quan một vòng quanh Hòn Sơn 

bằng xe máy (hai khách/xe). Trên đường đi du khách sẽ dừng chân tham quan:  
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- Miếu Bà Cố Chủ tại Bãi Nhà - Được xem là người đầu tiên khai  phá Hòn Sơn 

- Miếu Nam Hải Đại Tướng Quân - Dinh Ông Nam Hải hay còn gọi là Đình thần Nam Hải tọa lạc ngay lối 

vào của bãi Thiên Tuế. Có thể thấy hầu như vùng biển đảo nào cũng có nơi thờ thần Nam Hải. Trong tín 

ngưỡng của những người dân sống trên đảo thì ông Nam Hải chính là người phù hộ cho những chuyến 

ra khơi trúng mùa tôm cá. Ông Nam Hải cũng là người độ trì giúp ghe tàu bình an vượt qua cơn dông 

bão mỗi khi trở trời. 

- Khám phá những bãi biển đẹp khác - Quý khách thỏa sức sưu tầm cho mình những bức ảnh “để đời” tại 

Bãi Thiên Tuế, Bãi đá chài, Bãi Xếp, Làng Chài Thiên Tuế... 

- Tắm biển tại Bãi Bàng – bãi biển đẹp nhất Hòn Sơn, những dải cát trải dài, mịn và phẳng, hàng dừa 

nghiêng nghiêng đang đung đưa theo gió. (Tùy theo tình hình thời tiết thời gian có thể ngắn hơn hoặc 

dài hơn) 

- Rùa đá khổng lồ - đoàn dừng chân chụp hình check-in lưu niệm tại tượng chú rùa đá khổng lồ ngay Bãi 

Bắc của đảo   

 

Sau đó, đoàn tiếp tục chinh phục con đường uốn cong theo sườn núi được bao bọc bởi những hàng cây xanh để 

đến với “thác nước không tên” với vẻ đẹp đầy mê hoặc và là điểm check-in đầy thú vị khi đến hòn đảo này (thời 

gian tham quan thác nước đẹp nhất vào tháng 9 đến tháng 11). 

Đoàn về nhà nghỉ để nghỉ ngơi và ăn cơm tối vào lúc 19h00 (giờ ăn tối thực tế phục thuộc vào yêu cầu và tình hình 

thực tế của đoàn). Sau khi ăn tối, Quý khách tự do nghỉ ngơi hoặc khám phá Hòn Sơn về đêm.  

Nghỉ đêm tại Hòn Sơn.   

 
NGÀY 3:   ĐẢO HÒN SƠN – BẾN TÀU RẠCH GIÁ – TP. HCM (ăn sáng, ăn trưa) 
 

Sau khi ăn sáng tại quán ăn địa phương trên đảo, Quý khách tự do tham quan mua sắm đặc sản tại Chợ đảo Hòn 

Sơn. Đặc biệt, Nước mắm nhĩ Hòn Sơn rất nổi tiếng bởi nước mắm nơi đây rất ngon, được làm từ cá cơm biển, Quý 

khách có thể mua những chai nước mắm đặt biệt của Hòn Sơn về làm quà hoặc dùng trong gia đình. 

 

Đoàn có thể lựa chon khởi hành đi Ma Thiên Lãnh (phụ thu 250.000 VNĐ / đoàn) 

Ma Thiên Lãnh - như một “Đà Lạt của vùng Đông Nam Bộ” khu du lịch Ma Thiên Lãnh thu hút các bạn trẻ bởi khung 

cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những ngọn núi cao hiểm trở, rừng cây bạt ngàn xanh mướt, thung lũng thăm thẳm, thiên 

nhiên tuyệt đẹp. Nằm ở độ cao trên 50m giữa đồng bằng rộng lớn Ma Thiên Lãnh hiện ra như một quần thể địa 

danh được kiến tạo bởi hang Ông Hổ, Suối Vàng, Hầm Đá… Trên đường vào có những hồ nước trong vắt mát lạnh 

vốn do khai thác đá mà thành. Đường đến Ma Thiên Lãnh tuy không phải là những cung đèo hùng vĩ nhưng cũng đủ 

uốn lượn để làm cho những ai yêu vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên phải nao lòng 

 

Đoàn trả phòng, dùng cơm trưa, khởi hành về Rạch Giá chuyến 12h00 (giờ khởi hành có thể thay đổi theo hãng tàu) 

Về tới bến tàu Rạch Giá, xe đón đoàn đưa về TP.HCM. Trên đường về đoàn ghé trạm dừng chân để nghỉ ngơi và ăn 

uống tự túc. Buổi tối cùng ngày đoàn trở về điểm hẹn ban đầu tại TP.HCM. Kết thúc chương trình tham quan, HDV 

VTT travel chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong những hành trình sau cùng VTT travel.   

********** KẾT THÚC TOUR ********** 
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 GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VNĐ) 

 Đoàn 6 - 10 khách   Đoàn 11 -25 khách   Đoàn 26 – 45 khách  

1,770,000 1,570,000 1,470,000 

Ghi chú: giá tour tham khảo có thể thay đổi tùy thời điểm và nhu cầu cụ thể của đoàn khách 

 

* CHI PHÍ CHUYẾN ĐI BAO GỒM 

  Vé tàu cao tốc khứ hồi từ Bến Tàu Rạch Giá đi Đảo Hòn Sơn (Superdong, Ngọc Thành; phụ thu 100.000 

VND nếu đi tàu Phú Quốc Express) 

  Các buổi ăn trong chương trình: 1 ăn sáng tại Quần Đảo Hòn Sơn, 2 Ăn trưa , 1 Ăn tối ( Phần lớn các bữa 

ăn đều là hải sản ). 

  Nhà nghỉ tại Đảo Hòn Sơn: 2 – 4 khách / phòng. Nếu có yêu cầu riêng, du khách vui lòng báo với nhân viên 

khi đăng kí tham gia. 

  Xe tham quan quanh đảo: xe gắn máy  

  HDV VTT travel từ TP.HCM và HDV địa phương đi cùng đoàn trong thời gian tham quan tại đảo (Quý khách 

có thể không dùng HDV VTT travel để tiết kiệm chi phí) 

  Nước suối. 

 

* CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

  VAT 10% 

  Chi phí vận chuyển từ TP.HCM – Bến tàu Rạch Giá 

  Chi phí ăn uống ngoài chương trình, vui chơi giải trí cá nhân. 

  Tiền bồi dưỡng cho HDV  

  Ma Thiên Lãnh: phụ thu 250.000 vnd/ đoàn 
  Tàu câu: phụ thu 200.000 vnd/ pax  
 

 

* GIÁ TOUR TRẺ EM:  

  Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 1 vé 

   Trẻ em từ 6 đến <11 tuổi : 75% vé (tiêu chuẩn: 01 suất ăn + ghế ngồi, ngủ chung với ba mẹ) 

   Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: miễn phí, gia đình tự lo cho bé. 02 người lớn chỉ kèm theo 01 trẻ em, trẻ em  

thứ 2 tính 50% giá tour. 
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THAM QUAN HÒN SƠN 
 

Cơ sở lưu trú và phương tiện đi lại ở mức cơ bản và địa phương (trang thiết bị lưu trú cơ bản : giường nệm, máy 

lạnh, máy quạt…) . Du khách vui lòng cân nhắc trước khi tham gia chương trình này. Chương trình không phù hợp 

với du khách mong muốn có dịch vụ du lịch đạt chuẩn và cao cấp. 

Trước khi đăng ký tour xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm và không bao gồm. 

Quý khách từ 70 tuổi trở lên, Quý khách là người khuyết tật khi tham gia tour, đề nghị phải có thân nhân đi kèm và 

cam kết bảo đảm đủ sức khỏe để tham gia tour du lịch. 

Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy tình hình thực tế nhưng vẫn bảo đảm tham 

quan đầy đủ như trong chương trình. 

Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá hoại, chiến tranh, dịch bệnh, 

chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật…..dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp tục được, 

Công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour cho quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện (phí liên quan đến 

vé máy bay, đặt cọc dịch vụ…) và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác. 

 

* QUÝ KHÁCH CẦN CHUẨN BỊ  

  Kem chống nắng  

  Quần áo bơi  

  Nón vành to (nếu cần thiết) 

  Dep kẹp hoặc giày sandal đi biển  

  Thuốc say sóng & thuốc cá nhân  

(nếu cần thiết )  

  Tiền mặt (vì tại đảo không có ATM )  

 

* THỰC ĐƠN CHI TIẾT 

Ăn trưa ngày 2 

 Lẩu chua cá biển 

 Mực xào chua ngọt 

 Tôm chiên bột 

 Cá biển kho tộ 

 Rau luộc 

 Cơm trắng, trà đá, tráng miệng 

Ăn tối ngày 2 

 Cá nhúm giấm 

 Tôm hấp 

 Nhum nướng mỡ hành 

 Mực nướng sa tế 

 Gỏi cá cơm 

 Cá xương xanh nướng + rau sống 
bánh tráng 

 Cơm trắng, trà đá, tráng miệng 

Ăn sáng ngày 3 

 Tô + ly ( Hủ tiếu, mì hải sản, bún rêu, 
café, trà đường) 

Ăn trưa ngày 3 

 Lẩu hải sản 

 Tôm xào rau củ 

 Cá kho tương 

 Gà rừng hấp tỏi 

 Rau xào 

 Cơm trắng, trà đá, tráng miệng 
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TÀU CAO TÔC ĐẾN HÒN SƠN  

 

 

 

 

 

 

NHÀ NGHỈ TẠI HÒN SƠN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


