Tour Viếng Nhà Thờ Cha Diệp – Mẹ Nam Hải – Chùa Xiêm Cán –
Công Tử Bạc Liêu (1N1D)
TỐI 01 : TPHCM – TP BẠC LIÊU
 20h45: Xe và HDV 168tour đón Quý khách tại:
Điểm 01: Nhà Văn H0a Thanh Niên
Điểm 02: Bến Xe Miền Tây.
Điểm 03: 558 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân.
 Sau khi đón Quý khách tại điểm hẹn, Đoàn khởi hành đi Bạc Liêu trên chuyến xe đời mới, sang trọng, êm
ái với trang thiết bị nội thất hiện đại. Những clip hài, nhạc nhẹ sẽ giúp Quý khách xóa tan sự căng thẳng
trong công việc hàng ngày và nghỉ đêm trên xe.
NGÀY 01 : NHÀ THỜ CHA DIỆP –CÔNG TỬ BẠC LIÊU–MẸ NAM HẢI– CHÙA XIÊM CÁNTP.HCM.
 04h30: Quý khách đến Nhà Thờ nhà thờ Cha Diệp.
 Nhà thờ Cha Diệp ( nhà thờ Tắc Sậy) cái tên rất quen thuộc đối với người dân Bạc Liêu nói riêng và lữ
khách phương xa nói chung. Không phải tự nhiên mà một nhà thờ xưa kia vốn chỉ là một nhà thờ nhỏ bé
lợp tôn, mà bây giờ lại trở nên trang hoàng, lộng lẫy. Phải chăng có điều gí đó bí ẩn đằng sau vẻ lộng lẫy
uy nghi ấy
 Khởi hành về Bạc Liêu, dùng điểm tâm tại nhà hàng Bạc Liêu

 08h45 : Đoàn tham quan Nhà Công Tử Bạc Liêu. Tiếp tục hành trình viếng Đức Mẹ Nam Hải - vị an
thần che chở và giúp đỡ người dân có được vụ mùa bội thu. Ngày 22 – 24/03 Âm Lich
̣ hàng năm là ngày
viá Me ̣ Nam Hải Ba ̣c Liêu. Đây là mô ̣t lễ hô ̣i có trên 10.000 người từ các miề n về thắ p hương và cầ u phúc

làm ăn thịnh vượng, gia đình ha ̣nh phúc, con cháu khoẻ ma ̣nh.. Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng Bạc
Liêu.



13h00: HDV 168 TRAVEL đưa đoàn tham quan Chùa Xiêm Cán với lối kiến trúc tuyệt đẹp. Sau đó,
đoàn khởi hành về TPHCM. Trên đường về, Quý khách dừng chân để mua sắm những đặc sản Sóc Trăng
như: bánh pía, mè láo, lạp xưởng, ….

 15h00: Xe tiếp tục đưa Quý khách về đến điểm xuất phát ban đầu. Kết thúc chương trình tham quan ấn
tượng, chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong các chuyến đi sau.

GIÁ TOUR KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN
790.000 vnd / 1 khách
LỊCH KHỞI HÀNH:


Khởi hành : Thu 7 hang tuan

GIÁ TOUR BAO GỒM
Vận chuyển

Xe đời mới máy lạnh 16 – 29 -45 Chỗ, ghế bật, đón khách theo chương trình .

Lưu trú
Ăn uống

Điểm tâm: 1 bữa ( hủ tiếu, cơm tấm, bánh canh,… + trà đá )
Ăn chính: 1 bữa đặc sản: Bánh Xèo Miền Tây

Vé tham quan

NT Cha Bửu Diệp, Mẹ Nam Hải, Chùa Xiêm Cán

Bảo hiểm

10.000.000 đ/Người/trường hợp

Hướng dẫn viên

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

Quà tặng du
lịch

Nón du lịch 168: 1 cái/khách
Nước suối: 1 chai 500ml/khách
Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
Chi phí cá nhân

Giặt ủi, điện thoại,ăn uống ngoài chương trình …..
Các khoản chi phí khác không có trong phần BAO GỒM

Thuế VAT 10%

Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn lien hệ 168 Travel

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM
1.Trẻ em từ 1 - 4 tuổi: miễn phí – cha mẹ lo toàn bộ chi phí cho bé nếu có phát sinh.
2.Trẻ em từ 5 - 9 tuổi:690.000đ/bé, bao gồm tất cả các chi phí & ghế ngồi riêng trên xe. 02 người lớn chỉ được kèm
01 trẻ em. Trường hợp 02 người lớn đi kèm 02 trẻ em, trẻ em thứ 2 phải áp dụng mức phí của người lớn. ( Vé trẻ em
phụ thu Lễ bằng vé người lớn )
3.Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour - như người lớn.

