
Trải Nghiệm
Six Senses Côn Đảo



Mục lục

Tìm hiểu Văn hoá 

• Dịch vụ thuê xe máy

• Tham quan đời sống Côn Đảo

• Tham quan di tích lịch sử

   Nhà Tù Côn Đảo

• Tìm hiểu giá trị tâm linh

• Cào Nghêu

Thám hiểm và Khám phá

• Chinh Phục Đỉnh Cao

• Khám phá núi Sở Rẫy – Ông Đụng

• Chinh phục Vịnh Đầm Tre

• Bơi ngắm san hô

• Đi thuyền tham quan các Đảo

• Câu cá giải trí

• Ngắm Hoàng Hôn

Các Hoạt động Thể thao

• Đánh Golf cho cá ăn

• Các môn thể thao khác

• Các môn thể thao dưới nước

• Giải trí nhẹ nhàng

Trung tâm Lặn biển

• Lặn biển chuyên nghiệp và không chuyên

• Khóa học PADI

Hoạt động cho Trẻ em

• Hoạt động trong nhà

• Hoạt động sáng tạo

• Hoạt động ngoài trời

• Học nấu ăn

Giác quan Toàn cầu

• Làm phân bón hữu cơ

• Ngày xanh vì môi trường

• Tham quan nhà nấm và vườn rau



Trải Nghiệm
Six Senses Côn Đảo

Bộ phận Trải nghiệm Khách hàng tại Six Senses Côn Đảo luôn không ngừng suy 
nghĩ và cải thiện với mong muốn mang đến các hoạt động vui chơi giải trí bổ ích, 
sáng tạo, hào hứng và mang tính giáo dục về môi trường. Tất cả các hoạt động của 
chúng tôi có thể được tổ chức riêng dựa trên nhu cầu và sở thích của từng Quý 
khách hàng.

Six Senses Côn Đảo mang đến một không gian riêng tư và tách biệt cùng với những 
hoạt động giải trí gần gũi với thiên nhiên dành cho mọi lứa tuổi. Từ các hoạt động 
thể thao trên bãi biển, dưới nước đến leo núi và khám phá thiên nhiên, Côn Đảo 
luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị chờ đón Quý khách.

Tất cả các hoạt động vui chơi giải trí của chúng tôi, kể cả các hoạt động dưới nước, 
đều được chuẩn bị bảo hiểm đầy đủ. Chúng tôi luôn tự hào đảm bảo rằng sự an toàn 
của Quý khách luôn được an toàn trong suốt thời gian tại khu nghỉ dưỡng.

Thức ăn và đồ uống luôn được chuẩn bị sẵn sang để phục vụ Quý khách trong suốt 
chuyến đi. Vui lòng trao đổi với Quản gia hoặc liên hệ với Bộ phận Giải trí để được 
sắp xếp.

Quầy các hoạt động giải trí ở gần bãi biển chính gần phòng gym, thời gian mở cửa 
phục vụ từ 8:00 gờ sáng đến 6:00 giờ chiều. Quý khách có thể liên hệ số 6555 để 
được cung cấp thông tin.



ĐẶT DỊCH VỤ
Trong trường hợp Bộ phận Giải trí chưa 
mở cửa, xin vui lòng liên hệ với Quản gia 
của Quý khách để đặt dịch vụ. Chúng 
tôi chỉ có thể xác nhận trong thời gian 
mở cửa từ 8:00 sáng đển 6:00 giờ chiều.

CHÍNH SÁCH HUỶ DỊCH VỤ
Trong trường hợp huỷ, xin Quý khách 
vui lòng thông báo cho Bộ phận Giải trí 
1 ngày trước khi khởi hành– hoặc trước 
4 tiếng trong ngày xác nhận tour. Nếu 
không, phí báo huỷ sẽ được tính bằng 
50% của giá dịch vụ. Trong trường hợp 
huỷ dịch vụ mà không báo trước, phí hủy 
dịch vụ sẽ được tính 100% giá dịch vụ.

Trừ lí do an toàn, trong trường hợp Quý 
khách hủy dịch vụ do quá sức không thể 
tiếp tục hoặc do thời tiết khắc nghiệt, 
toàn bộ chi phí dịch vụ sẽ được tính. Đối 
với những trường hợp này, một mức phí 
hợp lý có thể được áp dụng.
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Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và thuế VAT

GIÁ TRẺ EM
Trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí tất cả 
các dịch vụ/chương trình vui chơi giải 
trí dưới sự giám sát và chăm sóc của cha 
mẹ hoặc người lớn đi kèm.

Trẻ em từ 4 - 11 tuổi sẽ được giảm giá 
50% theo chính sách giá của Bộ phận 
Giải trí**

Giá dành cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 
11 tuổi có thể sẽ cao hơn trong một số 
trường hợp có quy định số người tham 
gia tối thiểu. Trong trường hợp này, giá 
dịch vụ dành cho người lớn quy định cho 
số lượng khách tối thiểu sẽ được áp dụng.

** Giá giảm cho trẻ em sẽ khác hoặc 
không áp dụng cho các hoạt động:

• Hoạt động lặn biển – Không giảm giá
• Đánh gôn cho cá ăn – Không giảm giá
• Tour riêng - Không giảm giá
• Các chương trình khuyến mãi đặc biệt 
khác



MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Khi tham gia các hoạt động vui chơi giải 
trí dã ngoại, chúng tôi luôn mong muốn 
Quý khách tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ 
môi trường cũng như phong tục văn hoá 
địa phương. Vì vậy khi đến tham quan các 
địa điểm tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh, 
xin Quý khách vui lòng ăn mặc chỉnh tề 
(không hở vai, váy ngắn trên đầu gối, quần 
đùi,…) để giữ gìn sự tôn nghiêm.

Không nên mua bán các loại sò/ ốc và 
thuỷ hải sản thuộc diện quý hiếm cần 
được bảo tồn (Quý khách có thể sẽ 
không được mang ra khỏi Việt Nam 
hoặc bị tịch thu tại sân bay/ bến cảng). 
Mỗi loài thuỷ hải sản, động vật trên 
rừng đều sở hữu nét đặc trưng riêng và 
sẽ tốt hơn nếu chúng được nuôi dưỡng 
và phát triển trong môi trường tự nhiên. 
Việc mua sắm những sản phẩm này sẽ 
khuyến khích việc săn bắt, mua bán trao 
đổi trái phép các loài động vật quí hiếm 
đang trong diện bảo tồn.
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DỊCH VỤ THUÊ XE MÁY
Xe đạp và xe gắn máy là những phương 
tiện di chuyển chủ yếu ở Việt Nam nói 
chung và Côn Đảo nói riêng.

Chạy xe khoảng 5km, Quý khách sẽ đến 
với trung tâm thị trấn, chợ, các địa điểm 
lịch sử, thắng cảnh với những con người 
địa phương thân thiện, cùng ngắm nhìn 
và cảm nhận khung cảnh cuộc sống 
thường nhật đầy màu sắc.

Đồ dùng cần thiết:
Mũ, kem chống nắng, thuốc xịt đuổi 
côn trùng, trang phụct hoải mái, riêng 
trang phục chỉnh tề (trang phục phủ vai 
và qua gối) khi vào những khu vực tín 
ngưỡng và di tích lịch sử để thể hiện 
sự tôn trọng những phong tục tập quán 
địa phương.

Nếu Quý khách mong muốn trải nghiệm 
những giá trị văn hoá địa phương, đôi 
ngũ nhân viên Six Senses Côn Đảo luôn 
sẵn sàng phục vụ và để thuận tiện hơn 
nữa, chúng tôi sẽ gửi đến Quý khách 
danh sách những cụm từ thông dụng 
(song ngữ Anh – Việt).

An toàn là trên hết: Hãy đội mũ bảo 
hiểm theo quy định của Luật An toàn 
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giao thông. Xe đạp và mũ bảo hiểm luôn 
sẵn sàng phục vụ quý khách tại khu vực 
đón khách Sala.

Thời gian:
Linh hoạt

Bao gồm:
Xe đạp hoặc xe máy, bản đồ và nước 
uống.

Giá:
Xe đạp – Miễn phí

Xe máy
1 tiếng – VND 215,000
4 tiếng – VND 430,000
8 tiếng – VND 645,000

Hướng dẫn viên – VND 800,000
(4 tiếng)*

*Không bao gồm vé/ phí vào các địa điểm 
tham quan (nếu có)

Tại sao không ...
Quý khách có thể liên hệ Quản gia của 
chúng tôi về lịch trình Xoa bóp phục 
hồi năng lượng sau khi kết thúc chương 
trình khám phá.

Tìm hiểu Văn Hoá



THAM QUAN ĐỜI SỐNG CÔN ĐẢO
Quý khách muốn trải nghiệm khám phá 
quanh đảo và tìm hiểu về đời sống của 
người dân? Chúng tôi gửi đến bạn sự lụa 
chọn như sau:

Hướng dẫn viên của khu nghỉ dưỡng 
sẽ dẫn Quý khách tham quan một vòng 
quanh đảo, đi dọc theo những con đường, 
qua những ngôi nhà nho nhỏ và mảnh 
vườn xinh xắn của người dân địa phương

Chúng ta sẽ viếng thăm:

Cảng Bến Đầm
Bãi Nhát và Mũi Cá Mập
Chùa Vân Sơn Tự
Miếu Bà Phi Yến
Chợ Côn Đảo

Sau đó, Quý khách sẽ được thư giãn bên ly 
cà phê để ngắm nhìn vẻ đẹp của Vịnh Côn 
Sơn tại những quán cà phê địa phương.

Đồ dùng cần thiết:
Mũ, kính râm, kem chống nắng, thuốc xịt 
đuổi côn trùng và một ít tiền mặt nếu Quý 
khách có nhu cầu mua sắm tại thị trấn.
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Vui lòng tôn trọng những phong tục tập 
quán địa phương và trang phục chỉnh 
tề (trang phục phủ vai và qua gối) khi 
vào những khu vực tín ngưỡng và di tích 
lịch sử.

Thời gian:
Khoảng 3 tiếng
Đề xuất khởi hành lúc 9:00 sáng hoặc 
2:00 chiều

Bao gồm:
Xe đưa đón, nước uống và hướng dẫn viên

Giá – từng khách:
Chuyến đi yêu cầu có tối thiểu 2 khách
VND 600,000 một khách

Phụ thu cho tour riêng:
VND 2,000,000 một tour

Tại sao không ...
Tại sao không thử tham gia lớp học 
tiếng Việt ngày hôm trước? Bạn có thể 
sử dụng để chào và trò chuyện khi gặp 
gỡ người dân địa phương.



THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ 
TÙ CÔN ĐẢO
Chương trình sẽ đưa Quý khách đến 
tham quan Khu di tích lịch sử Nhà tù 
Côn Đảo, một trong những di tích lịch 
sử lớn nhất, lâu đời nhất và quan trọng 
của Quốc gia. Trong suốt 113 năm thống 
trị (1862 – 1975), Thực dân Pháp và Đế 
quốc Mỹ đã giam cầm và đày đoạ hàng 
chục vạn chiến sĩ cách mạng và những 
người yêu nước Việt Nam thuộc nhiều 
thế hệ. Chúng biến Côn Đảo thành “Địa 
ngục Trần gian” khét tiếng. Nhưng cũng 
chính tại nơi đây, các chiến sĩ cách mạng 
đã thể hiện ý chí đấu tranh kiên cường, 
bất khuất, giữ vững khí tiết của người 
cách mạng.

Chúng ta sẽ viếng thăm: 

Bảo Tàng Côn Đảo
Nhà tù Phú Hải – Trại I
Chuồng Cọp Pháp
Chuồng Cọp Mỹ
Nghĩa trang Hàng Dương

Trải Nghiệm Six Senses Côn Đảo

Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và thuế VAT

Đồ dùng cần thiết:
Mũ, kem chống nắng, xịt đuổi côn trùng, 
quần áo nhẹ, dễ chịu.
 
Vui lòng tôn trọng những tập quán địa 
phương và mặc trang phục chỉnh tề 
(trang phục phủ vai và qua gối) khi vào 
những khu vực tín ngưỡng và di tích 
lịch sử.

Thời gian:
Khoảng 3 tiếng
Đề xuất khởi hành lúc 9:00 sáng hoặc 
2:00 chiều

Bao gồm:
Phương tiện vận chuyển, nước uống và 
hướng dẫn viên

Giá – từng khách:
Chuyến đi yêu cầu có tối thiểu 2 khách

VND 600,000 một khách

Phụ thu cho tour riêng:
VND 2,000,000 một tour

Tại sao không ...
Quý khách có thể tìm hiểu thêm về lịch 
sử Côn Đảo tại khu vực thư viện ngoài 
trời nho nhỏ bên cạnh quầy bar Chú Voi.



TÌM HIỂU GIÁ TRỊ TÂM LINH
Hàng đêm, dòng người hành hương lại 
về với Côn Đảo. Khách tham quan đến 
với Nghĩa trang Hàng Dương – nơi an 
nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và 
người yêu nước đã ngã xuống vì độc lập 
của tổ quốc để bày tỏ lòng thành kính 
tri ân.

Tham quan và tưởng niệm tại ngôi mộ 
Cô Sáu, Nhà yêu nước Lê Hồng Phong, 
Nguyễn An Ninh và gần 2,000 ngôi mộ 
của các chiến sĩ cách mạng tại nghĩa trang.

Nghĩa trang Hàng Dương ngày nay 
không những là nơi yên nghỉ của hàng 
ngàn người con ưu tú của dân tộc mà 
còn là một biểu tượng cho tinh thần bất 
khuất và lòng yêu nước của người Việt.

Đồ dùng cần thiết:
Vui lòng mặc trang phục chỉnh tề (trang 
phục phủ vai và qua gối) khi vào tham 
quan để thể hiện sự tôn trọng khu vực 
linh thiêng.
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Thời gian:
Khoảng 2 tiếng
Đề xuất khởi hành lúc 07:00 tối

Bao gồm:
Xe đưa đón, nước uống, nhang, hoa và 
hướng dẫn viên

Giá – từng khách:
Chuyến đi yêu cầu có tối thiểu 2 khách

VND 675,000 một khách

Phụ thu cho tour riêng:
VND 2,000,000 một tour

Tại sao không ...?
Quý khách có thể tìm hiểu thêm về lịch 
sử Côn Đảo tại khu vực thư viện ngoài 
trời nho nhỏ bên cạnh quầy bar Chú Voi.



CÀO NGHÊU
Hãy thử trải nghiệm cào nghêu theo 
cách truyền thống.

Bãi biển Six Senses Côn Đảo là một 
trong những bãi biển sạch và hoang sơ 
tự nhiên nhất với số lượng nghêu lớn tập 
trung tại đây. Chúng tôi đã quy định các 
khu vực có thể cào nghêu và sẽ sử dụng 
dụng cụ cùng phương pháp cào nghêu 
truyền thống để hướng dẫn Quý khách 
cách tìm và cào nghêu trên bãi biển.

Để đảm bảo được sự phát triển của loài 
nghêu trên các bãi biển, chúng tôi có 
giới hạn số lượng nghêu được phép khai 
thác là 15 con nghêu cho một lần cào. 
Ngoài ra, kích cỡ nghêu cũng được qui 
định như sau:

• Tối đa 15 con nghêu cho villa 1 phòng 
ngủ
• Tối đa 25 con nghêu cho villa 4 phòng 
ngủ
 • Mỗi villa chỉ được tham gia cào nghêu 
một lần
• Kích thước nghêu phải từ 2cm trở lên. 
Nếu nhỏ hơn 2cm phải thả lại về biển.
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Đồ dùng cần thiết:
Mũ, kem chống nắng, xịt đuổi côn trùng

Thời gian:
Linh hoạt - chỉ áp dụng khi thuỷ triều 
thấp/cạn.

Bao gồm:
Dụng cụ biển, hướng dẫn sử dụng dụng cụ

Giá:
Miễn phí

Tại sao không ... ?
Đặt trước món lẩu hải sản tại nhà hàng 
và Quý khách có thể thưởng thức cùng 
với nghêu vừa bắt được.
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CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
Đắm mình vào thiên nhiên hoang sơ 
của Côn Đảo, tìm kiếm những loài 
động vật đặc biệt chỉ có ở Côn Đảo dưới 
những tán rừng và lắng nghe tiếng chim 
, tiếng kêu râm ran của ve sầu. Tại Sở 
Rẫy – khu vườn trái cây xưa kia được 
khai phá bởi những người tù – bầy khỉ 
đuôi dài thường xuất hiện . Ở độ cao 
260 mét so với mực nước biển, trên chòi 
canh của kiểm lâm, Quý khách có thể 
chiêm ngưỡng toàn cảnh tuyệt đẹp của 
Vịnh Côn Sơn.

Đồ dùng cần thiết:
Kính râm, kem chống nắng, xịt đuổi côn 
trùng, giày thể thao, trang phục thoải 
mái cho chuyến dã ngoại trong rừng.

Thời gian:
Khoảng 3 tiếng

Bao gồm:
Xe đưa đón, vé vào tham quan Vườn 
Quốc Gia, hướng dẫn viên, nước uống, 
bánh ngọt/trái cây và khăn mặt

Giá – từng khách:
Chuyến đi yêu cầu có tối thiểu 2 khách

VND 590,000 một khách

Phụ thu cho tour riêng:
VND 2,000,000 một tour

Tại sao không ... ?
Quý khách có thể đặt trước gói trị liệu 
massage chân hoặc gói massage chuyên 
sâu sau chuyến đi để thư giãn cơ thể và 
đôi chân.

Thám Hiểm và Khám Phá



LEO NÚI SỞ RẪY - ÔNG ĐỤNG
Dành cho những ai thích chinh phục và 
khám phá, thay vì dừng lại tại đỉnh Sở 
Rẫy, Quý khách có thể tiếp tục tiến sâu 
vào rừng, băng qua phía bên kia núi – 
mặt sau của Côn Đảo. Cung đường đầy 
thử thách ít người qua lại này sẽ dẫn 
Quý khách xuống bãi biển Ông Đụng – 
nơi Quý khách được thư giãn trong làn 
nước mát lạnh giữa eo biển Ông Câu và 
Ông Đụng.

Đồ dùng cần thiết:
Kính râm, kem chống nắng, xịt đuổi côn 
trùng, giày thể thao, trang phục thoải 
mái đi rừng.

Thời gian:
Khoảng 4 tiếng

Bao gồm:
Xe đưa đón, vé vào tham quan vườn 
Quốc Gia, hướng dẫn viên, nước uống, 
trái cây/bánh ngọt và khăn mặt.

Trải Nghiệm Six Senses Côn Đảo
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Giá – từng khách:
Chuyến đi yêu cầu có tối thiểu 2 khách

VND 650,000 một khách

Phụ thu cho tour riêng:
VND 2,000,000 một tour

Tại sao không ...?
Quý khách có thể đặt trước gói trị liệu 
massage chân hoặc gói massage chuyên 
sâu sau chuyến đi để thư giãn cơ thể và 
đôi chân.



CHINH PHỤC BÃI BÀNG
Đắm mình trong thiên nhiên Côn 
Đảo khi băng qua khu rừng nhiệt đới 
và khám phá một số loài động vật đặc 
trưng ở Côn Đảo như sóc đen Côn Đảo, 
khỉ đuôi dài hay tắc kè chân cong.

Mất khoảng 1.5 giờ để đến Bãi Bàng, 
tất cả sự mệt mỏi sẽ biến mất khi Quý 
khách nhìn thấy một màu biển xanh 
trộn lẫn nhiều hòn sỏi nhỏ đầy màu sắc

Đồ dùng cần thiết:
Kính râm, kem chống nắng, xịt đuổi côn 
trùng, giày thể thao, trang phục thoải mái 
đi rừng

Thời gian:
Khoảng 4 tiếng

Trải Nghiệm Six Senses Côn Đảo
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Bao gồm:
Xe đưa đón, vé vào tham quan vườn Quốc 
Gia, hướng dẫn viên, nước uống, trái cây/
bánh ngọt và khăn mặt

Giá – từng khách:
Chuyến đi yêu cầu có tối thiểu 2 khách

VND 650,000 một khách

Phụ thu cho tour riêng:
VND 2,000,000 một tour

Tại sao không ...?
Quý khách có thể đặt trước gói trị liệu 
massage chân hoặc gói massage chuyên 
sâu sau chuyến đi để thư giãn cơ thể và 
đôi chân.



CHINH PHỤC VỊNH ĐẦM TRE
Hãy đi bộ băng qua Bãi Vông và tiến về 
phía đông của Vịnh Đầm Tre cùng với 
người dẫn đường. Trong hành trình 
băng rừng dõi mắt theo dấu vết loài 
chim biển, Quý khách sẽ bắt gặp những 
ngư dân đánh cá thân thiện đang chuẩn 
bị lưới ra khơi.

Đồ dùng cần thiết:
Kính râm, kem chống nắng, xịt đuổi côn 
trùng, giày thể thao, trang phục thoải 
mái đi rừng, quần áo bơi.

Thời gian:
Khoảng 5 tiếng

Bao gồm:
Xe đưa đón, vé vào tham quan vườn 
Quốc Gia, hướng dẫn viên, nước uống, 
trái cây/bánh ngọt và khăn mặt
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Giá – từng khách:
Chuyến đi yêu cầu có tối thiểu 2 khách

VND 700,000 một khách

Phụ thu cho tour riêng:
VND 2,000,000 một tour

Tại sao không ...?
Quý khách có thể đặt trước gói trị liệu 
massage chân hoặc gói massage chuyên 
sâu sau chuyến đi để thư giãn cơ thể và 
đôi chân.

Những hoạt động dưới nước phụ thuộc 
vào thời tiết, thủy triều và tình trạng biển.



BƠI BIỂN NGẮM SAN HÔ
Lên cano cao tốc ra ngoài khơi Vịnh Côn 
Sơn đến với Hòn Tài và Hòn Bảy Cạnh 
hoặc Hòn Cau xinh đẹp hoang sơ của 
Vườn Quốc Gia Côn Đảo, ngâm mình 
trong làn nước trong vắt mát lạnh và lặn 
ngắm vẻ đẹp nguyên sơ của những rặn 
san hô đầy màu sắc cùng những đàn cá 
rạn tung tăng bơi lội.

Hướng dẫn viên sẽ dẫn Quý khách đến 
điểm bơi có thể thấy một số loài sinh vật 
biển đặc hữu trong danh sách 1,493 sinh 
vật biển của Việt Nam.

Đồ dùng cần thiết:
Kính râm, kem chống nắng, xịt đuổi côn 
trùng, đồ bơi, trang phục thoải mái.

Thời gian:
Khoảng 3 tiếng
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Bao gồm:
Xe đưa đón, cano, vé vào tham quan Vườn 
Quốc Gia, dụng cụ bơi, trái cây/bánh ngọt, 
nước uống và hướng dẫn viên .

Giá – từng khách:
Chuyến đi yêu cầu có tối thiểu 2 khách

2 đến 3 khách – VND 3,500,000
Từ 4 khách trở lên – VND 1,850,000

Phụ thu cho tour riêng:
VND 2,000,000 một tour

Tối đa 8 khách cho một thuyền

Tại sao không ...?
Quý khách có thể đặt trước gói trước gói 
trị liệu massage chân hoặc gói massage 
chuyên sâu sau chuyến đi để thư giãn cơ 
thể và đôi chân.

* Chương trình phụ thuộc vào tình hình 
thời tiết và tình trạng sẵn có.



ĐI THUYỀN THAM QUAN CÁC ĐẢO
Côn Đảo là một quần thể gồm 14 hòn 
đảo lớn nhỏ, bao quanh bởi nhiều
bãi biển hoang sơ xinh đẹp. Để trải ng-
hiệm cảm giác khám phá các hòn đẩo và 
bãi biển ở đây , Quý khách hãy lên tàu 
chạy một vòng quanh các đảo, dừng ghé 
lại lên đảo tham quan, bơi xem san hô 
và cắm trại dã ngoại trên bãi biển (nếu 
có yêu cầu).

Bao gồm:
Xe đưa đón, cano, vé vào tham quan 
Vườn Quốc Gia, trái cây/bánh ngọt, dụng 
cụ bơi, nước uống và hướng dẫn viên

Giá – từng khách:
Chuyến đi yêu cầu có tối thiểu 2 khách

2 đến 3 khách:
Vùng 1 (4 tiếng) - VND 3,200,000
Vùng 2 (4.5 tiếng) - VND 3,500,000
Vùng 3 (5 tiếng) - VND 4,150,000
Vùng 4 (6 tiếng) - VND 4,500,000
Giá dành cho mỗi khách

Trải Nghiệm Six Senses Côn Đảo
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 Từ 4 khách trở lên:
Vùng 1 (4 tiếng) - VND 2,200,000
Vùng 2 (4.5 tiếng) - VND 2,500,000
Vùng 3 (5 tiếng) - VND 2,800,000
Vùng 4 (6 tiếng) - VND 3,000,000
Giá dành cho mỗi khách

Cộng thêm VND 1,000,000 cho dịch 
vụ cắm trại (Giá không bao gồm đồ ăn, 
thức uống)

Phụ thu cho tour riêng:
VND 2,000,000 một tour

Tối đa 8 khách cho một thuyền

Cộng thêm VND 500,000 mỗi tiếng nếu 
quá giờ

* Chương trình và vùng tùy theo điều kiện 
thời tiết và tình trạng sẵn có



CÂU CÁ GIẢI TRÍ
Còn trải nghiệm nào tuyệt vời hơn việc 
lênh đênh trên chiếc thuyền với cần câu 
trên tay trong buổi sáng tinh mơ đẹp 
trời tại Vịnh Côn Sơn?

Quý khách sẽ cùng trải nghiệm với chú 
Thiện – một ngư dân địa phương với hơn 
30 năm kinh nghiệm đi biển và đánh bắt 
cá. Trên chiếc thuyền gỗ thân thuộc, 
chú Thiện sẽ đưa Quý khách đến những 
điểm câu và mang đến cho Quý khách 
trải nghiệm vui mừng khi cá cắn câu.

Quý khách vui lòng chỉ câu và bắt cá 
lớn, không nên bắt cá quá nhỏ so với 
kích thước quy định.

Đồ dùng cần thiết:
Kính râm, kem chống nắng, xịt đuổi côn 
trùng, trang phục thoải mái.

Thời gian:
Khoảng 4 đến 5 tiếng
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Bao gồm:
Xe đưa đón, thuyền câu, vé vào tham 
quan Vườn Quốc Gia, trái cây/bánh 
ngọt, dụng cụ và mồi câu cá, nước uống 
và hướng dẫn viên.

Giá – từng khách:
VND 3,500,000 một khách

Cộng thêm VND 300,000 mỗi tiếng nếu 
quá giờ

Phụ thu cho tour riêng:
VND 2,000,000 một tour

Tối đa 8 khách cho một thuyền

Tại sao không ...?
Quý khách có muốn bơi ngắm san hô 
tại một trong những điểm ưa thích trên 
đường quay về?

Phí cộng thêm chỉ VND 300,000 mỗi khách

* Chương trình phụ thuộc vào tình hình 
thời tiết và tình trạng sẵn có



NGẮM HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN
Thuyền sẽ đưa Quý khách qua mạn phía 
tây của Côn Đảo để đến với Hòn Bà, 
băng qua Mũi Cá Mập và chiêm ngưỡng 
Đỉnh Tình Yêu từ ngoài khơi, trước khi 
neo tại phía mặt ngoài của Hòn Bà.

Tại đây, Quý khách sẽ tận hưởng những 
giây phút lãng mạn khó quên khi ánh 
mặt trời chuyển màu và từ từ lặn xuống 
tạo nên những vầng mây đỏ rực trải dài 
khắp đường chân trời.

Đồ dùng cần thiết:
Mũ, kính râm, kem chống nắng, trang 
phục thoải mái và ấm áp trên đường trở về.

Thời gian:
Khoảng 2 tiếng
Thời gian khởi hành đề xuất lúc
4:00 chiều
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Bao gồm:
Xe đưa đón, vé vào Vườn Quốc Gia, 
cano cao tốc, một chai rượu sâm panh 
và thức ăn nhẹ

Giá – từng khách:
VND 4,100,000 một khách
Chuyến đi yêu cầu tối thiểu 2 khách Tối 
đa 8 khách cho một thuyền

Tại sao không ...?
Đặt trước bữa tối riêng tư lãng mạn tại 
khu vực ‘Wine Cellar’ hoặc ‘Chef ’s Table’.

* Chương trình phụ thuộc vào tình hình 
thời tiết và tình trạng sẵn có
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ĐÁNH GOLF CHO CÁ ĂN
Kết quả của việc kết hợp giữa Six Senses 
và Golf là gì? Cá được ăn no!

Tuy không có đủ không gian cho sân 
golf 18 lỗ, nhưng chúng tôi có biển. 
Bằng cách sử dụng EcoBioBalls®, Quý 
khách có thể thực hành các cú đánh từ 
khu vực Núi Voi xuống biển.

EcoBioBalls®phân hủy trong vòng 48 
tiếng và trở thành thức ăn cho cá.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến nguồn 
thức ăn, chúng tôi giới hạn số lượng 
bóng sử dụng mỗi ngày là 60 bóng.

Đồ dùng cần thiết:
Mũ, kính râm, kem chống nắng, xịt đuổi 
côn trùng, giày thể thao, trang phục 
thoải mái.

Bao gồm:
Nước uống, EcoBioBalls®

Giá:
20 bóng - VND 1,000,000
30 bóng - VND 1,500,000
40 bóng - VND 1,800,000
50 bóng - VND 2,200,000
60 bóng - VND 2,800,000

Các hoạt động Thể thao



CÁC MÔN THỂ THAO KHÁC

Bóng chuyền bãi biển
Đá banh
Ném phi tiêu
Bóng bàn
Bóng rổ
Tennis bãi biển
Bi sắt
Gạt banh golf vào lỗ

Tại khu vực hồ bơi chính và xung quanh 
‘Market Place’, chúng tôi có nhiều hoạt 
động để Quý khách và gia đình lựa chọn.

Chọn đồng đội và bắt đầu một trận đá 
banh hoặc bóng chuyền bãi biển giao 
hữu. Ghi điểm và nhảy ngay xuống biển 
để thư giãn sau trận đấu.
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Đồ dùng cần thiết:
Một đội–mời gia đình, khách từ các biệt 
thự khác, hoặc các nhân viên khác.

Bao gồm:
Vui lòng liên lạc với Bộ phận Giải trí nếu 
cần thêm dụng cụ

Giá – từng khách:
Miễn phí
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SỰ AN TOÀN
Khi tham gia vào các hoạt động thể thao 
dưới nước hoặc bơi lội, vui lòng lưu ý 
đến tình trạng của biển và học cách sử 
dụng các biển cảnh báo bãi biển được 
minh họa dưới đây

Cứu hộ bãi biển hoạt động từ 8:00 sáng 
đến 6:00 tối.

Các môn thể thao dưới nước được phục 
vụ từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, tùy vào 
điều kiện thời tiết.

Những hoạt động dưới nước phụ thuộc 
vào thời tiết, thủy triều và tình trạng biển.HAI LÁ CỜ ĐỎ

Bãi biển đóng cửa

MỘT LÁ CỜ ĐỎ
Nguy hiểm – Sóng và dòng 
chảy mạnh

MỘT LÁ CỜ VÀNG
Thời tiết tốt – Sóng nhẹ và 
dòng chảy nhẹ

MỘT LÁ CỜ XANH
Điều kiện biển tốt

MỘT LÁ CỜ TÍM
Vùng biển trong khu vực 
đang có sự hiện diện của sứa 
và cầu gai, chúng có thể gây 
ra những tổn thương nhỏ 
cho Quý khách

Thể thao dưới nước



CÁC MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC
‘Kayaking’ – Thuyền Kayak đơn và đôi 
có sẵn để chèo tại bãi biển.

Ván Lướt Đứng – Tìm hiểu cách thức 
điều khiển và thử sức đi vòng quanh 
vịnh với khung cảnh tuyệt vời.

Ván Lướt Nằm – Nếu Quý khách không 
phải là chuyên gia lướt ván? Không vấn 
đề gì, ván nằm là sự lựa chọn hoàn hảo 
để bắt những con sóng.
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Đồ dùng cần thiết:
Mũ, kem chống nắng, kính râm

Thời gian:
Những hoạt động này diễn ra từ 8:00 
sáng đến 6:00 chiều – tùy thuộc các điều 
kiện an toàn.

Giá – từng khách:
Miễn phí



Trải Nghiệm Six Senses Côn Đảo

Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và thuế VAT

GIẢI TRÍ NHẸ NHÀNG
Nếu yêu thích các trò chơi về cờ, Quý 
khách có thể tìm thấy các bộ cờ trong 
biệt thự. Để có nhiều lựa chọn hơn, Quý 
khách có thể tham khảo tại khu vực thư 
viện ngoài trời.

Cờ tỉ phú
Trò chơi ô chữ
Phát âm
Trò chơi đuổi bắt
Cờ cá ngựa
Trò chơi cuộc chiến các tư thế
Chơi bài
Trò chơi đố chữ
Xếp hình

Tại sao không …?
Thưởng thức một ly cocktail khi Quý 
khách chơi trò chơi xung quanh hồ bơi 
hoặc trên biển? Vui lòng báo cho chúng 
tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng chuẩn bị cho 
Quý khách.
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Trung tâm Lặn biển Côn Đảo được hình 
thành để đáp ứng nhu cầu lặn biển an 
toàn với chất lượng dịch vụ cao theo 
mong đợi của Quý khách. Trung tâm 
Lặn biển Côn Đảo rất tự hào về kinh 
nghiệm và kiến thức địa phương của các 
huấn luyện viên.

LẶN DÙNG BÌNH DƯỠNG KHÍ
Với độ sâu từ 5 đến 30 mét, Côn Đảo 
mang đến cho các thợ lặn cơ hội độc 
nhất để khám phá cuộc sống tuyệt vời 
dưới đại dương; từ rùa xanh và rùa biển, 
cá bớp, cá da trơn, cá sư tử và hàng trăm 
loài cá khác cũng như các rạn san hô 
xung quanh Việt Nam.

Vui lòng liên lạc với huấn luyện viên 
lặn của chúng tôi tại Trung tâm hỗ trợ 
lặn biển để biết thêm chi tiết. Chúng tôi 
luôn mong muốn mang đến những trải 

nghiệm hoàn hảo nhất cho Quý khách. 
Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy 
tại trang web:
www.divecondao.com

Đồ dùng cần thiết:
Đồ bơi, kem chống nắng, mũ, kính râm, 
bằng chứng nhận đối với các thợ lặn đạt 
yêu cầu

Bao gồm:
Tất cả các chuyến đi bao gồm hướng dẫn 
viên, đầy đủ dụng cụ, nước uống, trái 
cây, vé vào Vườn Quốc Gia và phương 
tiện di chuyển .

* Chương trình phụ thuộc vào tình hình 
thời tiết và tình trạng sẵn có

Trung tâm Lặn
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LẶN BIỂN DÀNH CHO NGƯỜI CÓ 
BẰNG VÀ NGƯỜI KHÔNG CÓ BẰNG
Các buổi lặn biển trên tàu cano của 
chúng tôi khởi hành mỗi ngày. Đây là sự 
lựa chọn hoàn hảo cho chuyến đi quanh 
vịnh Côn Sơn.

Vì lý do an toàn, tất cả các buổi lặn 
phải được kết thúc 18 tiếng trước khi 
Quý khách bay khỏi Côn Đảo. Trường 
hợp đi lặn sau khi bay thì không ảnh 
hưởng.

Tất cả chuyến đi bao gồm: đầy đủ dụng 
cụ, nước uống và trái cây.

Hai lần lặn (Người lặn có bằng)

Đảo gần bờ
VND 3,750,000

Đảo cách xa bờ (vừa)
VND 3,750,000

Đảo xa bờ
VND 4,700,000
 

Giới thiệu nhanh chóng và dễ dàng về 
những gì cần thiết để khám phá thế giới 
dưới nước. Mặc dù đây không phải là 
một khóa học cấp chứng chỉ lặn biển, 
nhưng bạn sẽ học tất cả các bước cần 
thiết để trở thành một thợ lặn được 
chứng nhận PADI.

Tìm hiểu lặn dùng bình dưỡng khí
2 lần lặn dưới biển
VND 4,700,000

Tìm hiểu lặn tại hồ bơi 
VND 1,125,000

Khách không lặn/Đi kèm
VND 1,500,000

* Chương trình phụ thuộc vào tình hình 
thời tiết và tình trạng sẵn có



LẶN BIỂN RIÊNG BẰNG TÀU CANO

Đảo gần bờ
VND 6,300,000

Đảo cách xa bờ (vừa)
VND 6,800,000

Đảo xa bờ
VND 6,800,000

Các tour lặn biển yêu cầu ít nhất 2 khách 
tham gia vào 2 lần lặn.

Phương tiện vận chuyển đến khu vực 
cảng tàu đã bao gồm trong bảng giá trên.

Chính sách hủy tour: Tối thiểu 2 tiếng 
trước giờ khởi hành. Nếu không, 50% 
phí hủy sẽ được tính.

* Chương trình phụ thuộc vào tình hình 
thời tiết và tình trạng sẵn có

Trải Nghiệm Six Senses Côn Đảo
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KHÓA HỌC PADI
Muốn học cách lặn biển? Lấy bằng PADI 
với đội lặn của chúng tôi. Hoàn thành 
buổi học lý thuyết tại biệt thự của Quý 
khách hoặc hồ bơi, sau đó đến biển để 
thực hành.

Muốn học nhiều hơn? Không vấn đề gì, 
từ lớp học nâng caođến chuyên nghiệp, 
đội lặn của chúng tôi đều có kinh 
nghiệm và luôn biết cách mang lại trải 
nghiệm tốt nhất cho Quý khách.

CÁC KHÓA HỌC:
Khóa học PADI Cơ bản
Khóa học điện tử (184USD, cộng với 
thuế địa phương cho PADI). Chứng 
nhận Quý khách có thể lặn ở độ sâu 18 
mét tại bất kì đâu trên thế giới với các 
người lặn chuyên nghiệp khác.
VND 11.300.000

 Khóa học PADI Nâng cao
Học trực tuyến (184 USD, cộng với thuế 
địa phương cho PADI). Chứng nhận 
Quý khách có thể lặn ở độ sâu 30 mét 
tại bất kì đâu trên thế giới. Khóa học này 
mang đến tầm cao khác trong lặn biển.
Quý khách sẽ đạt được khả năng cân 
bằng tuyệt đối dưới nước, định vị và lặn 
sâu, với 2 người khác.
VND 11,300,000

Vì an toàn của Quý khách, chúng tôi yêu 
cầu tất cả các khách hàng hoàn tất bảng 
câu hỏi sức khỏe trước khi đi lặn.
Bảo hiểm cho các hoạt động lặn biển có 
tại www.danasiapacific.org.

* Chương trình phụ thuộc vào tình hình 
thời tiết và tình trạng sẵn có

*Ghi chú: Trung tâm Lặn Côn Đảo hoạt 
động độc lập và không phải là một bộ 
phận của Six Senses Côn Đảo.



Khu vui chơi trẻ em mở cửa từ 9:00 sáng 
đến 5:00 chiều cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi. 
Tại đây các bé có thể tham gia vào các 
hoạt động mang tính sáng tạo và giáo 
dục như tô tượng, tô tranh cát, làm lâu 
đài cát, khám phá bãi biển, trang trí 
bánh quy, tìm hiểu cách sử dụng giấy tái 
chế…

Làm mặt nạ
Cờ thế giới
Vẽ và tô màu
Làm tranh cát
Vẽ áo thun
Xem phim

Giá:
Tất cả các hoạt động nêu trên hoàn toàn 
miễn phí.

Trải Nghiệm Six Senses Côn Đảo

Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và thuế VAT

Các hoạt động Trẻ em

 HỌC SÁNG TẠO
Côn Đảo rất khác với nơi mà Quý khách 
đang sinh sống, ở đây chúng ta có hệ 
sinh thái rừng mưa nhiệt đới, hệ sinh 
thái nước ngọt và các hệ sinh thái biển 
khác biệt so với bất kì đâu khác trên 
thế giới. Côn Đảo là một phần của Việt 
Nam, có ngôn ngữ và văn hoá riêng. Ở 
Côn Đảo sẽ khó có được những thứ mà 
quý khách sử dụng hàng ngày ở nhà, 
như nước ngọt và rau tươi.

Chính vì thế, chúng tôi có tổ chức các 
buổi thuyết trình và giảng dạy đặc biệt 
như sau:

Học tiếng Việt
Quá trình sản xuất nước tinh khiết

Giá:
Các hoạt động trên đều miễn phí.
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CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Không gian ngoài trời là môi trường vô 
cùng lý tưởng, hãy tận hưởng không khí 
trong lành, bãi biển, rừng cây. Tất cả tạo 
điều kiện tuyệt vời cho chúng ta thực 
hiện những điều thú vị.

Xây lâu đài cát
Thả diều
Đánh cầu lông

Giá:
Các hoạt động trên đều miễn phí

HOẠT ĐỘNG NẤU ĂN
Các bé có thể tham gia các hoạt động 
nấu ăn đơn giản nhưng đầy tính sáng 
tạo, thú vị ngay tại khu nghỉ dưỡng.

Giá:
Làm bánh Pizza
VND 150,000 mỗi bánh mỗi bé

Tranh trí bánh quy
VND 100,000 mỗi bộ mỗi bé

Làm gỏi cuốn
VND 100,000 mỗi bộ mỗi bé



Phát triển bền vững luôn là ưu tiên hàng 
đầu của Six Senses. Động lực cho mục 
đích bền vững đến từ đam mê cũng như 
trách nhiệm khi chúng tôi nhận ra rằng 
các hoạt động kinh doanh sẽ có ảnh 
hưởng đến môi trường xung quanh và 
xã hội; nhưng đó là lựa chọn của chúng 
tôi để đánh giá những ảnh hưởng này có 
tác động tiêu cực hay tích cực.

Cuối cùng, chúng tôi vui mừng chia sẻ 
đến Quý khách những khía cạnh khác 
nhau về tất cả những gì chúng tôi làm 
hàng ngày tại đây với mục tiêu Quý 
khách có thể áp dụng những ý tưởng 
này sau khi đã rời khỏi Côn Đảo.

Trải Nghiệm Six Senses Côn Đảo
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Phát triển bền vững

PHÂN BÓN HỮU CƠ
Quý khách có thể tìm hiểu phương pháp 
sản xuất phân hữu cơ cho khu vườn của 
bạn. Việc sản xuất không tốn quá nhiều 
không gian hoặc nỗ lực lớn.

Thời gian:
Khoảng 1 tiếng

Giá:
Miễn phí

NGÀY XANH VÌ MÔI TRƯỜNG
Chung tay cùng nhân viên
Six Senses Côn Đảo góp phần bảo vệ 
môi trường qua các hoạt động như nhặt 
rác ở bãi biển hoặc trên các con đường 
ở Côn Đảo.

Đồ dùng cần thiết:
Nón, kính râm, kem chống nắng, xịt 
chống côn trùng.

Thời gian:
Khoảng 1 tiếng

Giá:
Miễn Phí
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THAM QUAN NHÀ NẤM VÀ VƯỜN 
RAU
Chúng tôi rất hoan nghênh Quý khách 
tham gia thu hoạch nấm cùng chúng tôi 
và tham quan khu vườn hữu cơ.

Hãy chuẩn bị để xem nhiều loại rau và 
thảo dược bên trong khu nghỉ dưỡng 
của chúng tôi!

Đồ dùng cần thiết:
Mũ, kính râm, kem chống nắng, xịt 
chống côn trùng
Thời gian:
Khoảng 30 phút

Giá:
Miễn phí



The Fun Stuff
Six Senses Con Dao



Into Culture

• 2 Wheels and the Road

• Con Dao Local Life Tour

• Con Dao Historical & Prison Tour

• A Sense of Respect

• Clam Collecting

Into Exploration and Adventure

• Hit the High Spots

• Up and Over Con Dao

• Trekking to Bang Beach

• Coastline Trekking to Dam Tre Bay

• Just Snorkelling

• Island Escapes and Boat Charters

• Local Fishing Trip

• Sunset Getaway

Into Sports

• Feed the Fish Golf

• Other Sports

• Water-Sports

• Into Taking It Easy

Dive Center

• Dive Trips for certified

& non-certified divers

• PADI Courses

Our little VIPs

• Indoor activities

• Creative learning

• Outdoor activities

• Tasty activities

Global Sensibility

• Composting

• Green Day

• Garden & Mushroom Hut tour
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Experience
Six Senses Con Dao

We’re the Experience Team and we are here to create inspiring, 
educational and fun activities. All our experiences can be tailored to suit 
your requirements and preferences.

Six Senses Con Dao enjoys a private and secluded setting with a host of 
activities on hand to entertain all ages and satisfy the most discerning of 
tastes. From water sports and beach activities to hiking and discovering 
nature, Con Dao Island has something special for everyone.

Our entire range of activities are fully covered with public liability 
insurance. We take great pride in assuring that our guests are in safe 
hands at all times.
It is always possible to add additional beverages and food to your trip. 
Please speak with your GEM or the Experience Team to arrange this.

The Experience Center is located at the beach, and opens from 8:00 am to 
6:00 pm daily and available by phone Ext. 6555.



BOOKING
Should the Experience Center be 
closed, please speak to your GEM 
to book an activity. Kindly note 
that we are only able to confirm 
bookings between the hours of 8:00 
am and 6:00 pm.

CANCELLATION POLICY
If you wish to cancel your activity 
you should inform the Experience 
Team the day before you are 
due to depart or within 4 hours’ 
notice for same day bookings, 
within Experience booking hours, 
otherwise a 50 % charge will be 
applied. If no cancellation notice is 
given, the full charge of the activity 
will be applied to your account.

Guest Cancellation of any activity 
due to inclement weather may result 
in the full cost of the tour being 
charged, unless it poses a safety 
risk. In such cases a commensurate 
charge may be applied.

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.

CHILD PRICING
Infants aged less than three years 
can participate in any experience 
free of charge with parental or 
suitably aged guardian supervision. 
Children between the age of 4 and 
11 will receive a 50% discount on 
paid Experiences**. Pricing for 
infants and children may be higher 
in such cases where a minimum 
number of people are required for a 
tour. In such cases the price for the 
minimum number of paying adults 
will be applicable.

** Child discounts differ or are not 
applicable to the following activities:

• Diving actives – No discount available
• Feed the Fish Golf – No discount 
available
• Private Trip – No discount available
• Any special offers or promotions



ENVIRONMENT & SOCIAL
While taking part in any excursion 
we kindly ask all guests to respect 
the environment and the local 
customs of Vietnam. During any 
excursion to religious, cultural, 
or historical sites, please adhere 
to local customs and cover your 
shoulders and knees, otherwise you 
could be denied entry.

Do not purchase shells, coral, or 
other environmentally sensitive 
items, which you might not even 
be allowed to bring to your home 
country. They are beautiful, but 
they look better in their natural 
setting from which they come. By 
purchasing items like these you are 
promoting an unsustainable trade 
in objects that can take generations 
or longer to develop.

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



2 WHEELS AND THE ROAD
Nothing says Vietnam more than 
a bicycle or motorbike. These are 
the staple of transport around 
the country, and Con Dao is no 
exception. Take your set of wheels 
and explore the island of Con Dao. 
Approximately 5 kilometers away 
you will find the main town, the 
market, historical sites, beautiful 
scenery and the friendly locals; take 
a glimpse at everyday life while 
riding along the main road.

Essentials:
Cap, sun block, insect repellent, 
light comfortable clothing, 
Vietnamese currency and please 
remember to respect local customs 
and cover your shoulders and 
knees when entering religious or 
historical sites.

Should you wish to enhance your 
interaction with the locals, the team 
is happy to provide you with a 
printed list of English-Vietnamese 
phrases.
 
Safety First: Motorbike helmets are 
required by law. Bicycle helmets 
are available at the Welcome Sala.

Duration:
Flexible

Includes:
Bicycle or motorbike, map, and 
drinking water, fuel, helmet

Price:
Bicycle – Complimentary

Motorbike
One Hour – VND 215,000
Four Hours – VND 430,000
Eight Hours – VND 645,000

Guide – VND 800,000 (up to 4 hours)*
*Does not include any entry fees into 
religious sites

Why not ...?
Ask your GEM to schedule an 
Energizer Massage after your 
cycling adventure?

Into Culture

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



CON DAO LOCAL LIFE TOUR
Feel like discovering the island and 
finding out what Con Dao daily life 
is about? We have the solution.

Travel across the island with our 
guide, through the back roads, small 
dwellings and local agricultural 
plots that are peppered with 
livestock.

We’ll visit:

Ben Dam Harbor
Nhat Beach and Shark Cape
Van Son Tu Pagoda
Shrine to Lady Phi Yen
Local Town Market

Your trip will culminate in the most 
honoured of Vietnamese traditional 
coffee.

Essentials:
Hat, sun glasses, sun block, insect 
repellent and Vietnamese currency if 
you want to buy local products.

Please respect local customs and 
cover your shoulders and knees 
when entering religious sites.

Duration:
Approximately three hours
Recommended start time is 09:00 
am or 2:00 pm

Includes:
Transfers, drinking water, and tour 
guide

Price – per person:
This trip requires a minimum of two 
guests.

VND 600,000 per guests

Private Trip Supplement:
VND 2,000,000 per trip

Why not ...?
Take a Vietnamese language class 
the day before? Meet and greet in 
the local language.

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



CON DAO HISTORICAL
& PRISON TOUR
This tour explores the rich history 
of Con Dao and will delve 
into its darker side. A series of 
prison systems were constructed 
throughout the 113 years of 
colonization, during which time 
many thousands of prisoners where 
interred here. Conditions in the 
prisons have become the substance 
of legend with hardships and brutal 
regimes placing untold adversity 
on the local population.

We’ll visit:

Con Dao Museum
Phu Hai Prison – Bagne I French 
Tiger Cage American Tiger Cage 
Hang Duong Cemetery

Essentials:
Hat, sun glasses, sun block, insect 
repellent and Vietnamese currency 
if you want to buy local products.
 
Please respect local customs and 
cover your shoulders, belly and 
knees when entering religious and 
historical sites.

Duration:
Approximately three hours
Recommended start time is 9:00 am 
or 2:00 pm

Includes:
Transfers, drinking water, entry 
fees and tour guide

Price - per person:
This trip requires a minimum of two 
guests.

VND 600,000 per guest

Private Trip Supplement:
VND 2,000,000 per trip

Why not ...?
Read up on the history of Vietnam 
and Con Dao at the Sense of 
Intelligence?

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



SENSE OF RESPECT
Every night a pilgrimage occurs 
in Con Dao. Visitors to the 
island go to pay their respects 
to the fallen heroes of Vietnam’s 
struggle for independence, that 
now lie peacefully at Hang Duong 
Cemetery.

Visit and pay your respects at the 
tomb of national hero, Vo Thi Sau, 
who gave her life along with the 
other 2,000-plus residents of this 
area.

Hang Duong Cemetery now stands 
as not only a memorial to those 
who gave their lives, but also as a 
testament to the will and strength 
of the Vietnamese people.

Essentials:
Insect repellent.
Please respect local customs and 
cover your shoulders, belly and 
knees.

Duration:
Approximately one hour.

Includes:
Transfers, drinking water, incense 
for burning, and tour guide

Price - per person:
This trip requires a minimum of two 
guests.

VND 675,000 per guest

Private Trip Supplement:
VND 2,000,000 per trip

Why not ...?
Read up on the history of Vietnam 
and Con Dao at the Sense of 
Intelligence?

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



CLAM COLLECTING
Try your hand at collecting beach 
clams the traditional way.

Six Senses beach is a prime clam 
area and throughout the year 
we allot certain sections where 
clams can be collected. Using the 
traditional tools of the trade, we 
will show you how to search for 
and collect clams.

Please understand that to sustain 
the population of clams on the 
beach we do limit the number of 
clams you can take at any one time 
to fifteen.

In addition, sizes restrictions apply, 
so rulers are provided:

• 15 clams per one-bedroom villa 
maximum
• 25 clams per three or four- 
bedroom villa maximum
• One clam collecting session per 
villa per stay
 • Clams must be 25⁄32 inch (2 cm) 
or bigger to keep. Anything smaller 
must be returned

Essentials:
Hat, sun glasses, sun block, insect 
repellent

Duration:
Flexible. This activity is only 
available at low tide

Includes:
Beach tool, instruction on using 
beach combing tool

Price:
Complimentary

Why not ...?
Book a Vietnamese Hot Pot at the 
restaurant and you can add your 
catch to your meal?

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



HIT THE HIGH SPOTS
Immerse yourself in Con Dao’s 
nature in the forest and try to spot 
some of the three endemic animal 
species of Con Dao. Listen carefully 
and you will be able to distinguish 
between different types of birds 
and cicadas.

At the So Ray platform – an old 
fruit plantation site – it is very 
common to see the Con Dao Long 
Tailed Macaque Monkey. At a 
height of 853 feet (260 meters) 
above sea level, the old lookout is 
the perfect place for a panoramic 
view over Con Son Bay.

Essentials:
Sunglasses, sun block, insect 
repellent, sports shoes, light and 
comfortable clothing.

Duration:
Approximately three hours

Includes:
Vehicle transfers, National Park 
fee, tour guide, drinking water and 
hand towels.

Price – per person:
This trip requires a minimum of two 
guests.

VND 590,000 per guest

Private Trip Supplement:
VND 2,000,000 per trip

Why not ...?
Prepare ahead and book a foot or 
deep tissue massage to enjoy after 
the tour, in our Six Senses Spa and 
relax the body and mind?

Into Discovery and Adventure

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



UP & OVER CON DAO
For those who are more energetic, 
rather than stopping at the So 
Ray Platform we continue to hike 
deep into the jungle, surrounded 
by lianas and lush vegetation, 
through to the far side of Con 
Son. This additional trail takes 
you where few others go. On the 
far side you can relax in the clear 
waters off the peninsular between 
Ong Cau and Ong Dung Bay.

Essentials:
Sunglasses, sun block, insect 
repellent, sports shoes, light and 
comfortable clothing

Duration:
Approximately four hours

Includes:
Vehicle transfers, National Park fee, 
tour guide, drinking water, fruit 
and hand towels
Price - per person:
This trip requires a minimum of two 
guests.

VND 650,000 per guest

Private Trip Supplement:
VND 2,000,000 per trip

Why not ...?
Prepare ahead and book a foot or 
deep tissue massage to enjoy after 
the tour, in our Six Senses Spa and 
relax the body and mind?

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



TREKKING TO BANG BEACH
Immerse yourself in Con Dao’s 
nature while hiking through the 
rain forest and try to spot the 
endemic animal species such as 
Con Dao Giant Black Squirrel, 
Macaque and the Curved-toe 
Gecko.

After about 1.5 hours of hiking to 
Bang Beach all tiredness will be 
forgotten - when seeing a blue sea 
washing up on a myriad of colorful 
pebbles.

Essentials:
Sunglasses, sun block, insect 
repellent, sports shoes, light and 
comfortable clothing.

Duration:
Approximately four hours

Includes:
Vehicle transfers, National Park fee, 
tour guide, drinking water, fruit and 
hand towels

Price - per person:
This trip requires a minimum of two 
guests.

VND 650,000 per guest

Private Trip Supplement:
VND 2,000,000 per trip

Why not ...?
Prepare ahead and book a foot or 
deep tissue massage to enjoy after 
the tour in our Six Senses Spa and 
relax the body and mind?

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



COASTLINE TREKKING TO
DAM TRE BAY
Follow the coast line of Con Dao 
heading East towards Dam Tre 
Bay. Paddle your way along the 
coast and across Vong bay with 
your guide; identify sea birds, pass 
friendly fisherman or simply enjoy 
the view.

Essentials:
Sunglasses, sun block, insect 
repellent, sports shoes, light and 
comfortable clothing

Duration:
Approximately five hours

Includes:
Vehicle transfers, National Park fee, 
tour guide, drinking water, fruit 
and hand towels

Price - per person:
This trip requires a minimum of two 
guests.

VND 700,000 per guest

Private Trip Supplement:
VND 2,000,000 per trip

Why not ...?
Prepare ahead and book a foot or 
deep tissue massage to enjoy after 
the tour in our Six Senses Spa and 
relax the body and mind?

Water activities are dependent on 
weather, tide and sea conditions

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



JUST SNORKELING
Head to the islands of the Con 
Dao archipelago by speedboat and 
discover some of Con Dao’s best- 
kept secrets. A speedboat will take
you to Hon Tai and Bay Canh 
or Cau islands to discover the 
underwater life surrounding 
Vietnam’s premier marine 
protected area.

We know the perfect spots 
where you will see some of the 
documented 1,493 species of marine 
life and the best coral formations in 
the country.

Essentials:
Sun glasses, sun block, insect 
repellent, swimwear, light and 
comfortable clothing

Duration:
Approximately three hours

Includes:
Transfers, speedboat, National 
Park fee, tour guide, snorkeling 
equipment, drinking water, fruit, 
and towels.

Price – per person:
This trip requires a minimum of two 
guests.

Two to three guests - VND 
3,500,000 per guest

From four guests – VND 1,850,000 
per guest

Private Trip Supplement:
VND 2,000,000 per trip

Maximum 8 guests per boat

Why not ...?
We recommend you to book a Deep 
tissue massage after the tour in our 
Six Senses Spa and relax the body 
and mind?

* This activity is subject to weather 
condition and availability

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



ISLAND ESCAPES
AND BOAT CHARTERS
Con Dao archipelago has 14 
local inlets, hidden bays and off 
the beaten track beaches. For a 
truly unique experience you can 
customize your boat trip around 
Con Dao, stop for island picnics 
on the way or find your favorite 
snorkelling spot

Includes:
Transfers, speedboat, National 
Park fee, tour guide, snorkelling 
equipment, drinking water, fruit, 
and towels.

Price – per person:
This activity requires a minimum of 
two paying adults

Two to three guests:
Zone 1 (4 hours)    - VND 3,200,000
Zone 2 (4.5 hours) - VND 3,500,000
Zone 3 (5 hours)    - VND 4,150,000
Zone 4 (6 hours)    - VND 4,500,000 
Prices are per guest

 From four guests:
Zone 1 (4 hours)    - VND 2,200,000
Zone 2 (4.5 hours) - VND 2,500,000
Zone 3 (5 hours)    - VND 2,800,000
Zone 4 (6 hours)    - VND 3,000,000 
Prices are per guest

Add VND 1,000,000 for beach setup 
(Price does not include picnic)

Private Trip Supplement:
VND 2,000,000 per trip

Maximum 8 guests per boat

Add VND 500,000 per hour for 
overtime.

Zone and Activity are subject 
to weather, tide conditions amd 
availability.

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



LOCAL FISHING TRIP
What better way to spend the early 
morning than on a boat feeling the 
sea breeze against your skin while 
taking in the backdrop of the Con 
Dao Archipelago?

Here you can try your hands at 
sport fishing. Our Boat captain and 
guide will guide you to the best 
local locations. If you are lucky, you 
may be able to have your own fresh 
seafood dinner.

Kindly note, size and species 
restrictions are in place.

Essentials:
Sun glasses, sun block, swimsuit, 
insect repellent, light and comfortable 
clothing

Duration:
Approximately four to five hours

Includes:
Transfers, National Park fee, tour 
guide, fishing equipment and bait, 
drinking water and fresh fruit

Price – per person
This trip requires a minimum of two 
guests.

VND 3,500,000 per guests
Add VND 300,000 per hour for over 
time

Private Trip Supplement:
VND 2,000,000 per trip

Maximum 8 guests per boat

Why not ...?
Take a refreshing dip at one of our 
favorite snorkeling spots on the 
way back?

Add VND 300,000 per guest

* This activity is subject to weather 
condition and availability

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



PRIVATE SUNSET GETAWAY
Travel by boat to the Western side 
of Con Dao, passing Ca Map Cape 
(Shark Cape) and Dinh Tinh Yeu 
(Lovers Peak) before stopping on
the far side of Hon Ba 
(Grandmother Island).

Here you’ll witness the sun slowly 
setting and an overwhelming 
display of colors on the horizon.

Essentials:
Sunglasses, sun block, light 
and comfortable clothing and 
something warm for the return 
journey

Duration:
Approximately two hours 
Recommended start time is 04:00 pm

Includes:
Transfers, Marine Park fees, boat, a 
bottle of chilled champagne, and a 
selection of canapés

Price:
VND 4,100,000 per guest 
This trip requires a minimum of two 
guests.
Maximum 8 guests per boat

Why not ...?
Pre-book a romantic private dinner 
at The Wine Cellar or Chefs Table?

* This activity is subject to weather 
condition and availability

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



FEED THE FISH GOLF
What do you get when you 
combine Six Senses and Golf?
Well-fed fish!

While we don’t have the space for 
a full 18 holes, we do have a lot of 
ocean. Using our EcoBioBalls® you 
are able to practice your swing and
knock a few into the water from the 
Elephant Mountain Platform.

EcoBioBalls® dissolve in 48 hours 
and the remains serve as fish food.
To cause the least disturbance to 
natural feeding habits we do limit 
the number of balls played daily at 
a maximum of 60 balls per day.

Essentials:
Comfortable clothing, sun lotion, 
hat, sunglasses, insect repellent

Includes:
A range of clubs, fresh water, 
EcoBioBalls®

Price:
20 balls - VND 1,000,000
30 balls - VND 1,500,000
40 balls - VND 1,800,000
50 balls - VND 2,200,000
60 balls - VND 2,800,000

Into Sports

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



OTHER SPORTS

Volleyball
Football
Darts
Table tennis
Beach Tennis
Frisbee & Basketbal
Mini golf
Bocce ball

Set near the main pool and around 
the Market Place, we have a range 
of activities for you and the family 
to enjoy.

Pick your team and get that 
adrenaline pumping in a friendly 
football or volleyball match. Score 
some points, then jump right into the 
sea to freshen up when you are done.

Essentials:
A team - get your family, another 
villa, or a few Hosts together

Includes:
Please ask the Experience Team for 
any equipment required

Price:
Complimentary

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



SAFETY
When participating in any 
watersports or swimming, please 
take note of the sea conditions 
and use the Beach Warning Flags 
illustrated below as a guide:

Life Guards are on duty from 8:00 
am to 6:00 pm daily.

Water activities are dependent on 
weather, tide and sea conditions.

DOUBLE RED FLAGS
Water closed to public

SINGLE RED FLAG
High Hazard – Strong 
Surf and/or Currents

SINGLE YELLOW FLAG
Medium Hazard – 
Moderate Surf and/or 
Currents

SINGLE GREEN FLAG
Calm conditions, 
Exercise Caution

SINGLE PURPLE FLAG
Jellyfish, sea urchin or 
other marine life are 
present in the water, and 
can cause minor injuries.

Into Watersport

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



OTHER WATER SPORTS
Kayaking
Double and single kayaks are 
available for use in the bay.

Stand-up Paddle Board
Learn how to master the stand-up 
paddle board and cruise around the 
bay with an elevated view.

Body Boards
Not quite the surf professional yet? 
No problem, body boards are the 
perfect introduction to catching 
those waves.

Essentials:
Hat, sun lotion, sunglasses

Duration:
These activities are available daily 
from 8:00 am to 6:00 pm – subject to 
safe conditions.

Price:
Complimentary

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



INTO TAKING IT EASY
Crave a game of chess or checkers? 
You will find these available in 
your villa. For a wider choice, come 
and choose from our selection at 
the Sense of Intelligence.

Monopoly
Scrabble (adults and children) 
Articulate (adults and children) 
Trivial Pursuit
Ludo
Twister (for the kid in you) 
Playing cards
Charades for kids
Jigsaw puzzles (for children)

Why not ...?
Have a game set up around the 
pool or by the beach while you 
enjoy a fresh cocktail? Simply let 
us know and we will be happy to 
make all the necessary arrangement

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



Con Dao Dive Center was 
originally formed to cater for the 
high level of diving service and 
safety expected by Six Senses 
guests. Con Dao Dive Center 
prides itself on the extensive 
diving experience of its instructors 
coupled with their local knowledge 
of the diving around Con Dao.

SCUBA DIVING
With depths ranging from 5 to 30 
meters, Con Dao offers divers a 
unique opportunity to explore the 
amazing variety of underwater 
life; from Green and Hawksbill 
Turtles, curious Cobia and Bat fish, 
to scattering of Rays, Lion Fish, 
Scorpion Fish, Nudibranches, huge
Cuttlefish, and some of the best 
coral coverage around Vietnam.

Please contact the dive instructors 
for further details. We are always 
happy to put together the perfect 
diving excursions for you and 
give advice as to how to make the 
most of this experience. Additional 
information on Con Dao Dive 
Center can be found at www.
divecondao.com

Essentials:
Swimwear, sun lotion, hat, 
sunglasses, proof of certification for 
certified divers

Includes:
All trips include, guide, full 
equipment hire, drinking water, 
fruit, National Park fee, and 
transfers

* This activity is subject to weather 
condition and availability

Dive Center

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



DIVE TRIPS FOR CERTIFIED & 
NON-CERTIFIED DIVERS
Dive trips on a speedboat
custom-built for divers, depart 
daily; perfect for plying the waters 
around the Con Dao archipelago.

For safety reasons, all dives must 
be completed 18 hours before 
flying out of Con Dao. Diving on 
arrival after a flight is allowed.

All boat trips and courses include: 
full equipment rental, chilled water, 
and fresh fruits.

Two Dives (Certified divers)
Near-islands
VND 3,750,000

Mid-islands
VND 3,750,000

Far-islands
VND 4,700,000

A quick and easy introduction 
into what it takes to explore the 
underwater world. Although this 
is not a scuba certification course, 
you’ll learn all the steps it takes to 
be a PADI certified diver.

Discover Scuba Diving
2 Ocean Dives VND 4,700,000

Pool Try Dive
VND 1,125,000

Non-Divers/Passengers
VND 1,500,000

* This activity is subject to weather 
condition and availability

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



PRIVATE SPEED BOAT TRIPS

Near-islands
VND 6,300,000

Mid-islands
VND 6,800,000

Far-islands
VND 6,800,000

All dive trips are subject to 
a minimum of two divers 
participating in two dives.

Transportation is included in the 
above prices.

Cancellations: Minimum 2 hours 
before booked dive time. Thereafter, a 
50 percent cancellation charge will be 
taken.

* This activity is subject to weather 
condition and availability

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



PADI COURSES
Want to learn to dive? Get your 
PADI Open Water certification 
with the Dive team. Complete your 
theory and confined water training 
in the comfort of your own villa 
and pool, then head out to the 
ocean and earn your diving stripes.

Want to learn more? No problem, 
from Advance Open Water all the 
way to Dive Master, the Dive team 
has the experience and knowhow to 
take your diving education that one 
step further.

COURSES:
PADI Open Water Course
Plus e-learning (USD184, plus local 
tax direct to PADI) Certifies you to 
dive to 18 meters anywhere in the 
world with another certified diver. 
VND 11,300,000

 PADI Advanced Open
Water Course 
Plus e-learning (USD176, plus local 
tax direct to PADI) Certifies you to 
dive to 30 meters anywhere in the 
world with another certified diver.
This course takes you to the next 
level in diving.

You will complete a Peak 
Performance Buoyancy, 
Navigation, and Deep dive, plus 
two other speciality dives
VND 11,300,000

Due to the remoteness of Con Dao 
Archipelago, are required all guests 
to complete a medical questionnaire 
prior to diving.

Insurance for all diving activities is 
mandatory and is available through 
www.danasiapacific.org

Note: Con Dao Dive Center is an 
independent operation, and is not 
part of Six Senses Con Dao

* This activity is subject to weather 
condition and availability

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



Sense of Laughter is open from 
09:00 am to 05:00 pm daily for 4 to 
12 years old. Here we have a great 
selection of exciting activities that 
will keep youngsters busy in the 
resort. They can paint statues, make 
sand castles, explore the beach and 
jungle, decorate cookies, learn how 
to make exciting things or what 
to do with recycled paper or play 
by the pool - the possibilities are 
endless. Parents, you can always 
join in if it looks like we’re having 
too much fun.

Our philosophy here is that you 
don’t need to be told what to do and 
when. Just come by and see what 
fun things are going on and join in. 
If you want to do something else, 
maybe we can get somebody else 
interested too.

Our little VIPs

INDOOR ACTIVITIES
At the club you can learn how to 
re-use old paper, get creative with 
design and try some new ways 
of making pictures. Stretch your 
imagination and see what you can 
create.

Face mask workshop
Flags of the world
Drawing and painting
Sand painting
T-shirt painting
Movie night

Prices:
All activities listed above are 
complimentary

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



CREATIVE LEARNING
Con Dao is very different to where 
you live; here we have tropical 
rain forest eco systems, a fresh 
water eco- system and marine 
eco-systems that are different to 
anywhere else in the world. Con 
Dao is part of Vietnam, having 
its own language and culture. 
Being on Con Dao means it’s more 
difficult to get many of things you 
use daily at home, like fresh water, 
and fresh vegetables.

We are pleased to offer several 
sessions to explain some of our 
special programs:

Learn to speak Vietnamese Crystal 
water plant

Prices:
All activities listed above are 
complimentary

OUTDOOR ACTIVITIES
Outside is the best place to be; 
enjoying the fresh air, the beach,
the sea, the forest. All offer amazing 
opportunities to do cool things.

Sandcastle building
Fly a kite
Badminton

Prices:
All activities listed above are 
complimentary

TASTY ACTIVITIES
Impress your friends when you get 
home by learning some new skills 
to treat taste buds.

Prices:
Pizza making
VND 150,000 per pizza
Cookie decoration
VND 100,000 per set
Vietnamese hand rolls
VND 100,000 per set

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



Sustainability has always been at 
the heart of Six Senses. The driving 
force for sustainability goals comes 
both from a sense of passion as well 
as responsibility as we recognize 
that our operations will have
an impact on the surrounding 
environment and community; but 
it is our decision and actions which 
will determine if those impacts are 
negative or positive.

To this end we are happy to share 
with you the different aspects of 
what we do here on a daily basis 
with the aim that you might be able 
to take some of these idea’s home 
with you:

Global Sensibility

COMPOSTING
Learn how to make your own 
garden compost. It doesn’t take 
acres of space or massive efforts 
to produce compost, just some 
initial effort and a little bit more to 
maintain the process.

Essentials:
Composting is messy business, so 
please expect to get a little dirty

Duration
Approximately one hour

Price:
Complimentary

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.



GREEN DAY
Join our hosts as we make 
concerted efforts to clean an area 
of Con Dao, along the beach or 
roadway of the island.

Essentials:
Hat, sunglasses, sun lotion, insect 
repellent

Duration
Approximately one hour

Price:
Complimentary

GARDEN AND MUSHROOM 
HUT TOUR
Guests are very welcomed to join 
us in harvesting mushrooms in the 
mushroom hut and have a walk 
around our organic garden.

Be prepared to see a wide variety of 
exotic plants, vegetables and herbs 
inside our property!

Essentials:
Hat, sunglasses, sun lotion, insect 
repellent

Duration:
Approximately 30 minutes

Price:
Complimentary

Experience Six Senses Con Dao

Prices are subject to 5% service charge and government tax.


