
Ho Chi Minh City
Truong Sa

Hoang Sa

Da Nang

Ha Noi

Côn đảo - hòn đảo với thiên nhiên nguyên sơ bậc nhất Việt Nam.

Nằm ngoài khơi bờ biển phía Nam Việt Nam, với 16 hòn đảo lớn nhỏ, quần 
đảo Côn Đảo được ví von như một thiên đường biển bình yên với thiên 
nhiên nguyên sơ, nước xanh trong tới đáy, những bãi cát vàng và những 
rặng san hô rộng lớn. 
Sau đây là những cách để đến Six Senses Côn Đảo:

Six Senses Côn Đảo luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách đặt vé máy bay.
Vui lòng liên hệ với bộ phận đặt phòng qua số điện thoại +84 28 3823 2229
hoặc email reservations-condao@sixsenses.com để biết thêm thông tin về chuyến 
bay và tình trạng phòng.

Di chuyển bằng tàu cao tốc 
Tàu cao tốc là một phương tiện khác để di chuyển tới Côn Đảo Từ TP. Cần Thơ 
hoặc TP. Vũng Tàu. Thời gian di chuyển dự kiến từ 2 giờ 30 phút đến 4 giờ.

Dịch vụ chuyên cơ cao cấp 
Trải nghiệm đẳng cấp này mang đến hai lựa chọn chuyên cơ: Legacy 600 hoặc 
King Air 350. Với số lượng chỗ ngồi lên đến 13 khách cùng đầy đủ tiện nghi, 
dịch vụ chuyên cơ sẽ giúp quý khách khám phá Côn Đảo theo một cách hoàn 
toàn khác biệt.

Di chuyển bằng máy bay 
Từ TP. Hồ Chí Minh
Chuyến bay thẳng chỉ 45 phút từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) do hãng hàng 
không VASCO - trực thuộc Vietnam Airlines vận hành.
Six Senses Côn Đảo cung cấp các dịch vụ đặt mua vé máy bay, hỗ trợ thủ tục visa và dịch 
vụ đưa đón, di chuyển tại sân bay.

Từ các thành phố phía Bắc
Chuyến bay thẳng từ Hà Nội (HAN), Hải Phòng (HPH), Vinh (VII) do hãng hàng không 
Bamboo Airways vận hành với chỉ khoảng 2 giờ bay để đến Côn Đảo.

Từ Cần Thơ
Một lựa chọn di chuyển khác là chuyến bay 45 phút khởi hành từ Cần Thơ (VCA) - thuộc 
đồng bằng sông Cửu Long, thuận tiện kết nối với các chuyến du ngoạn trên sông.

Dịch vụ đưa đón sân bay
Miễn phí xe đưa đón sân bay 2 chiều bằng xe van (ghép 
chung khách) giữa sân bay Cỏ Ống (VCS), Côn Đảo và Khu 
Nghỉ Dưỡng với chỉ 10 phút di chuyển.
Dịch vụ xe cao cấp đưa đón riêng được sắp xếp tuỳ vào yêu 
cầu của quý khách và có phụ phí.
Vui lòng gửi yêu cầu trước cho chúng tôi với đầy đủ thông tin 
chuyến bay.
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