
 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DU LỊCH HẢI ĐĂNG                                                                                                           CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH 2018 

 

Chƣơng trình Tour 2019: 
8 Tỉnh ĐBSCL 5 SAO 

DU XUÂN MIỀN TÂY NAM BỘ, CUỘC SỐNG & CON 

NGƢỜI MIỀN SÔNG NƢỚC 

DU THUYỀN CẦN THƠ- CỰC NAM- MŨI 

CÀ  MAU CHUẨN 5 SAO 
 CHINH PHỤC CỰC NAM TỔ QUỐC- MŨI CÀ MAU 

 LƢU TRÚ 2 ĐÊM KHÁCH SẠN 5 SAO TẠI CẦN THƠ VÀ BẠC LIÊU 

 DÙNG BỮA TỐI TRÊN DU THUYỀN  

 THAM QUAN 4 CỒN: LONG , LÂN, QUY , PHỤNG 

 NGHE ĐỜN CA TÀI TỬ- THAM QUAN VƢỜN TRÁI CÂY 

 THƢỞNG ĐẶC SẢN BÁNH XÈO BẠC LIỆU 

 THAM QUAN CHÙA DƠI, CHÙA ĐẤT SÉT 
  

 PHƢƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 KHỞI HÀNH : THỨ 6 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN : 5 SAO ( 2 ĐÊM) 

 
 

 

 

 

 

=================================================================================== 

 

NGÀY 1: HỒ CHÍ MINH – TIỀN GIANG - CẦN THƠ (Ăn sáng, Trƣa, Tối) 

 
05h00: Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn tại TP. HCM. Khởi hành đi Mỹ Tho, quý khách dừng chân 

dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.. 

7h00:   Quý khách đến bến tàu du lịch Tiền Giang. Du thuyền trên sông Tiền ngắm cảnh 04 cù lao Long, 

Lân, Qui, Phụng  

 Thuyền chạy dọc theo những bè cá nổi để du khách tìm hiểu cách nuôi cá trên sông của ngƣời dân 

địa phƣơng và ngắm nhìn cầu Rạch Miễu. 

 Đến cù lao Thới Sơn du khách tản bộ trên đƣờng làng, tham quan vƣờn cây ăn trái, thƣởng thức các 

loại trái cây theo mùa và nghe đờn ca tài tử Nam Bộ. 

 Đến tham quan trại nuôi ong mật, tham quan lò kẹo dừa, thƣởng thức trà mật ong chanh, rƣợu chuối 

hột và bánh mứt. 

 Sau đó dùng xuồng chèo len lỏi trong rạch nhỏ ngắm nhìn hai hàng dừa nƣớc thiên nhiên và phong 

cảnh đơn sơ của miệt vƣờn 

Đoàn dùng cơm trƣa tại nhà hàng với các món đặc sản nhà vƣờn 

14h00:      Thuyền đƣa quý khách về lại bến tàu 30/04. Xe và HDV đƣa quý khách tiếp tục khởi hành 

đi Thành Phố Cần Thơ  

15h00:  Đến Cần Thơ, làm thủ tục nhận phòng khách sạn 5 sao nghỉ ngơi. 

18h30:  Quý khách dùng buổi tối trên Du Thuyền, quý khách sẽ đƣợc hòa mình vào  không khí miền sông 

nƣớc với những tiếng đờn ca tài tử của vùng đất Nam Bộ. 



 

Những màn biểu diễn ảo thuật đặc sắc. Quý khách sẽ đƣợc giao lƣu tiếng hát của mình trong chƣơng trình 

hát với nhau diễn ra hàng đêm tại Nhà hàng du thuyền Cần Thơ. 

thƣởng thức bữa tiệc tối trên nhà hàng Du Thuyền Cần Thơ là điều tuyệt vời cho những ai muốn khám phá 

vẻ đẹp lung linh sắc màu và thi vị của một Tây đô về đêm. 

 

NGÀY 2: CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG – CỰC NAM TỔ QUỐC- BẠC LIÊU 

(Ăn sáng, trƣa, tối) 
05h00: Xe và HDV đƣa quý khách tham quan chợ nổi Cái Răng, một trong những chợ nổi lớn nhất Đồng 

Bằng sông Cửu Long, là nét văn hóa mua bán trên sông đặc thù của ngƣời Nam Bộ. Bạn sẽ có cảm giác 

thích thú choáng ngợp khi đắm mình trong không khí buôn bán sôi nổi chân chất của ngƣời dân miền sông 

nƣớc. 

6h30: Quý khách dùng điểm buffet sáng tại khách sạn 5sao, sau đó khởi hành đến với Miền Cực Nam của 

Tổ Quốc. 

Dọc theo các tỉnh Miền Tây, quý khách ngắm nhìn nét đặc trƣng vùng miền của vùng Đồng Bằng Sông Cửu 

Long 

12h30: Quý khách đến Đất Mũi dùng cơm trƣa với các món ăn đặc sản. 

 Sau đó, Quý khách đặt chân lên mảnh đất cực nam của tổ quốc, ngắm mũi Cà Mau, khu rừng ngập mặn lớn 

thứ hai trên thế giới, Chợ Nổi Cà Mau, Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học - Hệ Sinh Thái Rừng Ngập Mặn - 

Vuông Tôm, Rừng Kháng Chiến. Đoàn chụp hình lƣu niệm tại cột mốc tọa độ quốc gia và panô biểu tƣợng 

mũi Cà Mau. 

Buổi chiều: 

14h30: Trở về tham quan thị trấn Năm Căn, thị trấn cực nam của Tổ Quốc, quý khách tham quan tƣợng 

đài Phan Ngọc Hiển, chợ Năm Căn.  

         Trên đƣờng đi xe đƣa quý khách viếng Nhà thờ Cha Diệp hay còn gọi là nhà thờ Tắc Sậy. 

16h00: Đoàn về tới Bạc Liêu nhận phòng khách sạn 5 Sao nghỉ ngơi. 

 Quý khách tự do nghỉ ngơi, thƣ giãn tại khách sạn.  

17h00: Xe đƣa đoàn dạo quanh một vòng tham quan, ngắm cảnh thành phố Bạc Liêu. 

18h00: Quý khách tự do khám phá ẩm thực Tp. Bạc Liêu về đêm. 

 

NGÀY 3: BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG - TP. HCM (Ăn sáng, trƣa) 
Buổi sáng:  
06h00: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.  

08h00: Khởi hành về Tp. Hồ Chí Minh, xe đƣa quý khách tham quan và chụp hình tại Nhà công tử Bạc 

Liêu, một trong những ngôi nhà lớn nhất miền tây nam bộ thời bấy giờ. Tham quan nhà máy phong 

điện (cánh đồng quạt gió, điểm sống ảo đang cuốn hút lữ khách). Tiếp tục hành trình Quý khách 

viếng Quán Âm Phật Đài, một trong nơi nổi tiếng linh thiêng tại Bạc Liêu, cầu xin mẹ Quan Âm 

phù hộ cho gia đình an lành.  

11h00: Đoàn dùng bữa trƣa với đặc sản Bánh Xèo Giồng Nhãn Bạc Liêu nổi tiếng. 

Buổi chiều: 

13h00: Đoàn tiếp tục khởi hành đến Sóc Trăng, đoàn viếng Chùa Mã Tộc hay còn gọi là Chùa Dơi, Chùa 

Đất Sét là những ngôi chùa cổ của ngƣời Khơme nổi tiếng tại Sóc Trăng.  

14h00: Đoàn khởi hành về lại Tp. HCM theo trục Quốc Lộ 1. Mua đặc sản bánh Pía Sóc Trăng về làm quà. 

Tham quan chiêm ngƣỡng cây cầu đẹp nhất miền Tây nối liền hai bờ sông Hậu - Cầu Cần Thơ. 

Trên đƣờng về Quý khách mua đặc sản Miền Tây nhƣ Nem Lai Vung, trái cây miền sông nƣớc … về 

làm quà cho ngƣời thân.   

18h30: Về đến TP. HCM. Xe đƣa đoàn về điểm đón ban đầu, Kết thúc chƣơng trình tham quan chia tay và 

hẹn gặp lại quý khách.  

 

 

 

 

 



 

GHI CHÚ 

 Giá trên không áp dụng cho ngày lễ, tết 

 Trình tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng số lƣợng chƣơng trình vẫn không thay đổi. 

 Du khách có mặt tại điểm đón trƣớc 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trƣớc vui lòng chịu phí nhƣ ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’ 

 Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, 

không mang valy lớn.  

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng ngƣời thân, khi đi phải mang theo 

giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.  

 Du khách tự quản lý tiền bạc tƣ trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh. 

 Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ 

khai hải quan và visa khi đi tour. 

 Chƣơng trình tour đƣợc coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Hải Đăng. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chƣơng trình và phiếu thu để giải quyết. 

 
 

 
 

THỜI GIAN KHỞI HÀNH GIÁ TOUR 


