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Giấy phép lữ hành kinh doanh quốc tế: 79-893/2018/TCDL_GP LHQT 

TOUR CÀ MAU - BẠC LIÊU -  SÓC TRĂNG -  

CÁNH ĐỒNG QUẠT GIÓ 2 NGÀY 2 ĐÊM 

  

 
19h00: Xe và Hướng Dẫn Viên Sài Gòn Tiên Phong đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành rời 

Tp. HCM đi Cà Mau, quý khách nghỉ đêm xe với nội thất và trang thiết bị tiện nghi, giúp quý 

khách có một giấc ngủ thật ngon. 

 

NGÀY 1: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – ĐẤT MŨI:  

CÀ MAU - NĂM CĂN - RỪNG NGẬP MẶN - ĐẤT MŨI 

Buổi sáng: 

06h00: Đoàn đến Đất Mũi, Quý khách đặt chân lên mảnh đất cực nam của tổ quốc, ngắm mũi 

Cà Mau với  khu rừng ngập mặn lớn thứ hai trên thế giới. Quý khách dùng điểm tâm sáng và vệ 

sinh, nghỉ ngơi thư giản tại nhà hàng.  Đoàn chụp hình lưu niệm tại Cột mốc tọa độ quốc 

gia, Panô biểu tượng mũi Cà Mau và Cột mốc Đường Hồ Chí Minh - điểm cuối Cà Mau 

Km2436 là điểm đến du lịch đánh dấu "điểm cuối cùng" trên chuyến hành trình trải dài cả quốc 

gia, đi qua 28 tỉnh, thành phố với chiều dài 3.183km.  

09h00: Khởi hành về Cà Mau. 

11h00: Dùng cơm trưa tại TP Cà Mau. 

Buổi chiều: 

12h00: Đoàn trở về Bạc Liêu. Trên đường đi xe đưa quý khách viếng Nhà thờ Cha Diệp hay 

còn gọi là Nhà thờ Tắc Sậy. 

15h00: Đoàn về tới Bạc Liêu. Qúy khách nhận phòng Khách sạn nghỉ ngơi 

16h00: Khởi hành 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. 

18h00: Đoàn thưởng thức Bánh xèo Giồng Nhãn Bạc Liêu. Về lại TP Bạc Liêu. Quý khách tự 

do khám phá Tp. Bạc Liêu về đêm. 

NGÀY 2: BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG – TPHCM 

Buổi sáng: 

06h00: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. 

08h00: Xe đưa 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. 

08h30: Khởi hành đi Sóc Trăng. 

10h00: Đoàn viếng Chùa Som Rong có tên đầy đủ là chùa Botum Vong Sa Som Rong. Kiến 

trúc chùa là của người Khmer nhưng được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đặc biệt là phối 

màu tạo nên điểm nhấn độc đáo cho ngôi chùa. 

11h00: Đoàn dùng cơm trưa tại TP Sóc Trăng. 

12h00: Đoàn khởi hành về lại Tp. HCM theo trục Quốc Lộ 1. Mua đặc sản bánh Pía Sóc Trăng 

về làm quà. Chiêm ngưỡng cây cầu dây văng đẹp nhất miền Tây nối liền hai bờ sông Hậu - Cầu 

Cần Thơ. Trên đường về Quý khách mua đặc sản Miền Tây như Nem Lai Vung, trái cây miền 

sông nước … về làm quà cho người thân. 

19h00: Về đến TP. HCM. Xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu, Kết thúc chương trình tham quan 

chia tay và hẹn gặp lại quý khách 

Bao gồm: 

Vận chuyển 

 Xe đời mới máy lạnh 30-45 Chỗ, đón khách theo chương trình 

Lưu trú 

 Khách sạn 2 sao tại BẠC LIÊU Phòng: 2-4 khách/phòng 

Ăn uống 

 Điểm tâm: 2 buổi 50.000 đ/suất (1tô bún, phở, hủ tiếu + 1 ly nước ngọt, café) 

 Ăn chính: 3 buổi:100.000đ/suất. 

 Trong đó có 1 bữa ăn đặc sản bánh xèo Bạc Liêu 1 cái/người. 

Vé vào cổng: 

 Đất Mũi 

 Nhà công tử Bạc Liêu 

 Cánh đồng quạt gió 

Bảo hiểm: 50.000.000 đ/Người/trường hợp 

1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Nước suối, khăn lạnh,nón 

Tour không bao gồm:  



Chi phí cá nhân Giặt ủi, điện thoại,ăn uống ngoài chương trình ….. Điểm tham quan Các chi phí 

ngoài chương trình Thuế VAT Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn VAT cộng thêm 10% 

 

Chính sách trẻ em  

- Trẻ em dưới 5 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu 

có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé tour. Phụ 

thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Từ 5-9 tuổi: 75%  vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia 

đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua suất 

người lớn. 

- Trẻ em 10 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 
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