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 Thời gian: 04 Ngày  03 đêm;  
 Phương tiện : Ô tô v Máy bay  
 Ngày khởi hành: M1,M2,M3,M4 tết Kỷ Hợi 2019 

05h00: Hướng Dẫn Viên – Công Ty Du Lịch Công Đoàn Điện Lực Việt Nam – EVNTOUR, đón 
Qúy Khách tại Sân bay Nội Bài làm checkin đi Sài Gòn 

08h00: Đến Sài Gòn, xe và HDV đón khách tại Sân Bay Tân Sơn Nhất  khởi hành đi Mỹ Tho. Trên 
đường đi Quý khách đi qua các địa danh lớn tại Sài Gòn như Nhà Thờ Đức Bà, Dinh Thống 
Nhất.. Quý khách nghe HDV thuyết minh các địa danh đi qua.  

09h30: Dừng chân dùng điểm tâm tại nhà hàng Trung Lương. Tiếp tục tham quan chùa Vĩnh Tràng 
với lối kết hợp Châu Âu và Châu Á. Xe đưa du khách đến bến đò 30/4, thuyền máy đưa quý 
khách tham quan, nghe giới thiệu về các cù lao Long – Lân – Quy – Phụng ngắm cầu Rạch 
Miễu cây cầu made in Việt Nam nối liền hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang, đi bộ trong đường 
làng tham quan lò kẹo dừa. Du khách dùng cơm trưa với đặc sản Nam Bộ : Cá Tai Tượng 
Chiên Xù Cuốn Bánh Tráng Chấm Mắm Nêm + Cá Lóc Nướng Trui. 

Chiều: Tiếp tục lộ trình Đò đưa du khách vào tham quan trại nuôi   mật ong,uống mật, tham quan Cù 
Lao Thới Sơn, vườn trái cây, vườn hoa kiểng, tham quan một ngôi nhà xưa tiêu biểu cho 
kiến trúc Nam Bộ thưở ng thức trà, rượu mật ong, thưởng thức nhạc tài tử Nam Bộ…. 
Thuyền máy đưa quý khách trở về Bến Đò .  Khởi hành đi Cần Thơ, đến Cần Thơ  nhận 
phòng khách sạn,  Sau đó xe đưa đoàn ra Bến Ninh Kiều lên nhà hàng Du Thuyền dùng cơm 
tối, thưởng thức đờn ca tài tử. Nghỉ đêm tại Cần Thơ. 

Sáng: Xe đưa quý khách ra bến Ninh Kiều, lên thuyền du ngoạn trên sông Hậu tham quan cảng cá, 
chợ Cần Thơ, cầu Quang Trung , chợ nổi Cái Răng, một trong những chợ nổi lớn nhất đồng 
bằng sông Cửu Long, nơi hàng trăm chiếc thuyền, tàu buôn bán trao đổi hàng hóa, đặc sản địa 
phương, thưởng thức trái cây Nam Bộ sau đó về khach sạn dùng điểm tâm sáng. 

Ngày 01 HÀ NỘI  Q MỸ THO v BẾN TRE v CẦN THƠ           (Ăn sáng, trưa, tối) 

Ngày 02 CẦN THƠvCHỢ NỔI CÁI RĂNGvCHÂU ĐỐCvHÀ TIÊN (Ăn sáng,trưa,tối) 
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09h00: Hướng dẫn viên EVNTOUR cùng hỗ trợ Qúy khách trả phòng . Tiếp tục Khởi hành đi Châu 
Đốc, viếng Miếu Bà Chúa Xứ nổi tiếng hiển linh, viếng Tây An cổ tự, Lăng Thoại Ngọc 
Hầu - người có công khai mở đất An Giang.  

11h00: Đoàn dung cơm trưa, ghé tham quan Chợ Châu Đốc, và mua sắm các loại đặc sản mắm của 
miền Tây, đặc biệt khô cá tra phồng là mặt hàng mà hương vị không nơi nào có được.  

16h00: Đến Hà Tiên tham quan lăng tẩm của dòng họ Mạc Cửu nghe kể về truyền thuyết Mạc Mi Cô 
sau đó dùng cơm chiều, nghỉ đêm tại Hà Tiên. 

Sáng: Đoàn Qúy khách dùng điểm tâm,  Xe đưa đoàn ra bến tàu lên tàu khỏi hành đi Phú Quốc. Xe 
đón khách tại bến tàu Phú Quốc và đưa Đoàn Về trung tâm thi trấn Dương Đông tham quan 
Dinh Cậu, một Biểu tượng văn hoá và tín ngưỡng của đảo Phú Quốc, là nơi cầu may, cầu an 
lành và là nơi ngư dân địa phương gởi gắm niềm tin cho một chuyến ra khơi đánh bắt đầy ắp 
cá khi trở về.tiếp tục tham quan Thùng Sản Xuất Nước Mắm Truyền Thống – tìm hiểu 
phương pháp ủ cá truyền thống của người dân Phú Quốc để tạo ra một loại nước mắm thơm 
ngon nổi tiếng. 

12h00: Đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, dùng cơm trưa. 

Chiều: Bắt đầu hành trình khám phá  Nam đảo Phú Quốc là, là nơi tập trung dân cư của đảo. Các bãi 
biển đẹp thu hút lòng người như bãi Trường, bãi Sao,... được nhắc đến như một nét duyên 
riêng biệt của đảo Phú Quốc. Hành trình khám phá Nam đảo bao gồm:Khu Nuôi Cấy Ngọc 
Trai Nhật Bản- Tìm hiểu quy trình sản xuất ngọc trai, khách có thể mua những viên ngọc trai 
đươc nuôi cấy tại đảo để làm quà lưu niêm (chi phí mua sắm tự túc), Di Tích Lịch Sử Nhà 
Lao Cây Dừa: Tìm hiểu tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ tại "địa ngục trần gian" Phú Quốc, 
Cảng An Thới: Ngắm cảnh sinh hoạt nhộn nhịp của ngư dân, chụp hình lưu niệm quần đảo 
An Thới từ cầu tàu. dùng cơm chiều tai nhà hàng biễn sau đó trở về khach sạn nghi nghơi tư 
do mua dao phố về đêm hay thưỡng thức ẩm thực đia phương tai chợ đêm dinh cậu. 

Sáng: Dùng điễm tâm sáng sau đó Xe và HDV đưa đoàn tham quan Làng chài Hàm Ninh, Một ngôi 
làng cổ của đảo vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay - du khách có thể mua và thưởng thức hải 
sản tươi sống hay mua sắm qùa lưu niệm, hải sản khô ( chi phí mua sắm tự túc). Suối Tranh 
Khám phá rừng nguyên sinh, leo núi, tắm suối và tận hưởng làn nước trong mát của con suối. 
sau đó về nhà hàng dùng cơm trưa nghi nghơi. 

Chiều: Quý khách tự do tắm biễn tai khách san sau đó xe đưa quý khách ra sân bay quôc tế Phú 
Quốc làm thủ tục đáp chuyến bay Phú Quốc – Hà Nội về tới sân bay Nội Bài EVN TOUR xin 
chào tạm biệt và hẹn gặp lai quý khách trên nhưng nẻo đường quê hương. Cám ơn Quý khách. 

GIÁ TOUR DÀNH CHO KHÁCH GHÉP ĐOÀN  

Số lượng khách Gía vé ghép Khách 
5.990.000 VNĐ Khách sạn 2- 3 sao 

Ngày 03  HÀ TIÊN v BIỂN ĐẢO v PHÚ QUỐC                         (Ăn sáng, trưa, tối) 

Ngày 04  TẠM BIỆT PHÚ QUỐC Q HÀ NỘI LƯU LUYẾN           (Ăn sáng , trưa) 
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GIÁ TOUR BAO GỒM : 
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh theo tiêu chuẩn TCDL cấp. 
 Vé máy bay: Hãng Vetjet hoặc Jestar  Hà nội /Sài Gòn-Phú Quốc/Hà Nội (07 kg xách tay) 
 Khách sạn :  2* và 3 *, 2-3 khách/ phòng.  TV – Tel – nước nóng , lạnh  máy lạnh. 

 Cần thơ: Phương Đông , Quế Thơ, Ninh Kiều…hoặc tiêu chuẩn tương đương 
 Châu Đốc : Bến đá núi sam, Thiên thanh, Kim Hoa… hoặc tiêu chuẩn tương 
đương 

 Hà Tiên : Anh Đào 1, Thanh thảo, Phượng Hồng… hoặc tiêu chuẩn tương 
đương 

 Phú Quốc: Minh Hồng , Phương Đông , Anh Đào… hoặc tiêu chuẩn tương đương. 
 

 Ăn uống :  Quý khách sẽ đươc phục vụ từ ngày đi đến sáng ngày về. 
 03 Bữa điểm tâm. 
 07 bữa Ăn chính sét menu là những món ăn đặc sản địa phương.  
 01 bữa lẫu mắm đặc sản miền Tây thay cho bữa ăn chính. 

 
 Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.  
 Khách được bảo hiểm trọn gói với phí bồi thường cao nhất: 20.000.000 vnđ/ vụ 
 Mỗi khách được tặng nón du lịch .khăn lạnh ,nước suối. 

 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Ăn uống ngoài, giặt ủi, điện thoại, chi phí cá nhân, dù ghế bố tại các bãi tắm.  
 Thuế VAT . 
 Phụ thu phòng đơn phòng đơn:900,000vnđ/khách/3 đêm. 
 Hành lý theo quy định của hang hang không. 

 
GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em từ 0 tuổi đến dưới 2 tuổi tính 10% giá tour.Bố mẹ tự lo. 
 Trẻ em từ 2 tuổi đến 11 dưới tuổi tính 75% giá tour. Tiêu chuẩn người lớn,ăn ngủ chung 
bố mẹ 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên tính 100% giá tour.Tiên chuẩn người lớn. 
 
LỊCH KHỞI HÀNH  
+ Đợt 01: 08/10 – 11/10/2018 
+ Đợt 02: 10/11 – 12/11/2018 
+ Đợt 03: 20/11 – 23/11/2018 
+ Đợt 04: 09/12 – 12/12/2018  
+ Đợt 05: 19/12 – 22/12/2018          
+ Đợt 06: 29/12 – 01/01/2019 (Phụ thu tết 950.000vnđ) 
+ Đợt 07: 10/01 – 03/01/2019  
+ Đợt 08: 24/01 – 27/01/2019  
+ Đợt 09: 05/02 – 08/02/2019 (Phụ thu mùng 1 tết: 1,550.000vnđ) 
+ Đợt 10: 06/02 – 09/02/2019 (Phụ thu mùng 1 tết: 1,550.000vnđ) 
+ Đợt 11: 07/02 – 10/02/2019 (Phụ thu mùng 1 tết: 1,550.000vnđ) 
+ Đợt 12: 13/03 – 16/03/2019 
+ Đợt 13: 20/03 – 23/03/2019 
+ Đợt 14: 29/03 – 01/03/2019 
+ Đợt 15: 11/04 – 14/04/2019  
+ Đợt 16: 18/04 – 21/04/2019  
+ Đợt 17: 27/04 – 30/04/2019 ( Phụ thu lễ 30/4&01/5 :950.000vnđ) 


