
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH  2022 

8 Tỉnh ĐBSCL 

DU NGOẠN MIỀN TÂY NAM BỘ, CUỘC SỐNG & CON 

NGƯỜI MIỀN SÔNG NƯỚC 

DU THUYỀN CẦN THƠ - CỰC NAM - 

MŨI CÀ MAU 
 CHINH PHỤC CỰC NAM TỔ QUỐC- MŨI CÀ MAU 

 LƯU TRÚ KHÁCH SẠN 5 SAO TẠI BẠC LIÊU & 4 SAO TẠI CẦN THƠ 

 DÙNG BỮA TỐI TRÊN DU THUYỀN  

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

 NGHE ĐỜN CA TÀI TỬ - THAM QUAN VƯỜN TRÁI CÂY 

 THAM QUAN CHÙA SOMRONG 

  

 PHƯƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH : THỨ 5 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN : 4+5 SAO 

 GIÁ CHỈ TỪ : 2.490.000 VND 

 

 

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

Không ồn ào và náo nhiệt như phố thị, miền Tây hiền hòa và bình dị khiến du khách vương vấn mỗi khi 

rời xa. Nếu đã có dịp du lịch miền Tây một lần, du khách sẽ muốn được khám phá thêm nhiều lần nữa. 

Với chương trình du ngoạn miền Tây 3N3Đ Du thuyền Cần Thơ – Cực Nam – Mũi Cà Mau, quý khách 

sẽ có những giờ phút thú vị khi phiêu lưu qua 8 tỉnh miền Tây sông nước. Là một Cà Mau với thiên nhiên 

bao la, phong phú và con người mộc mạc, hồn hậu, nơi quý khách sẽ khám phá Cực Nam Tổ Quốc xa 

xôi. Là một Bạc Liêu với những câu chuyện về những con người phong lưu – Công Tử Bạc Liêu. Là một 

Sóc Trăng với những kiến trúc Phật Giáo như chùa Đất Sét, chùa Dơi,… kỳ lạ,…. 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

ĐÊM: HỒ CHÍ MINH – ĐẤT MŨI  

19h00: Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn tại TP. HCM. Khởi hành đi Đất Mũi, đoàn sẽ hành trình qua các 

tỉnh miền Tây Nam bộ, quý khách nghỉ đêm trên xe. 

 

NGÀY 1: ĐẤT MŨI – BẠC LIÊU (Ăn sáng, trưa) 

07h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng. 

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, Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học - Hệ Sinh Thái Rừng Ngập Mặn - Vuông 

Tôm, Rừng Kháng Chiến. 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. 

https://travel.com.vn/
https://travel.com.vn/


(Trường hợp đường xấu do ảnh hương của thời tiết, đoàn sẽ đi Cano xuống Đất Mũi. Chi phí tự túc: 

200.000đ/khách) 
10h30: Trở về tham quan thị trấn Năm Căn, thị trấn cực nam của Tổ Quốc, quý khách tham quan tượng 

đài Phan Ngọc Hiển, chợ Năm Căn.  

12h00: Đoàn dùng cơm trưa với các món đặc sản của miền tây Nam Bộ. 

Trên đường đi xe đưa quý khách viếng Nhà thờ Cha Diệp hay còn gọi là nhà thờ Tắc Sậy, nhà thờ 

nổi tiếng của đất Miền Tây. 

15h30: Đoàn về tới Bạc Liêu nhận phòng khách sạn 5 Sao nghỉ ngơi. 

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

17h00: Xe đưa 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 2: BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG – CẦN THƠ (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng:  

07h00: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.  

08h00: Khởi hành về Tp. Cần Thơ, 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. 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 tiếp tục khởi hành đến Sóc Trăng, 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. 

Đoàn dùng cơm trưa và tiếp tục hành trình về Cần Thơ. 

15h00: Đoàn về đến Cần Thơ, quý khách nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn 4 sao.   

Quý khách tự do nghỉ ngơi và khám phá Cần Thơ. 

18h00: Quý khách dùng buổi tối trên Du Thuyền Cần Thơ, quý khách sẽ được hòa mình vào  không khí 

miền sông nước. 

Thưởng 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 3: CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG – MỸ THO – HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng, 

trưa) 

05h00: Xe và HDV đưa quý khách đến Bến tàu để 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 người Nam Bộ. 

Bạn sẽ có cảm giác thích thú choáng ngợp khi đắm mình trong không khí buôn bán sôi nổi chân chất 

của người dân miền sông nước. (Chi phí tự túc)  

07h00: Quý khách dùng điểm buffet sáng tại khách sạn 4 sao, trả phòng, đoàn khởi hành về lại Mỹ Tho. 

09h30: 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 người dân 

địa phương và ngắm nhìn cầu Rạch Miễu. 

 Đến cù lao Thới Sơn du khách tản bộ trên đường làng, tham quan vườn cây ăn trái, thưởng 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, thưởng thức trà mật ong chanh, rượu chuối 

hột và bánh mứt. 

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

cảnh đơn sơ của miệt vườn 

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng với các món đặc sản nhà vườn 

https://bloganchoi.com/nhung-cong-trinh-kien-truc-co-mot-khong-hai-tren-the-gioi/


15h00: Thuyền đưa quý khách về lại bến tàu 30/04. Xe và HDV đưa quý khách tiếp tục khởi hành vể 

Tp.HCM  

18h30: 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.  

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trân có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh thực tế và điều kiện thời tiết, 

nhưng số lượng các điểm tham quan không thay đổi. 

 

GIÁ TOUR CHI TIẾT 

LỊCH KHỞI HÀNH THỨ 5 HÀNG TUẦN GIÁ TRẺ EM 

XE GHẾ NGỒI 2.490.000 VNĐ 60% NL 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển  Xe ghế ngồi: Xe từ 30 đến 45 chỗ tùy lượng khách, xe đời mới máy lạnh, 

đón khách theo chương trình. Mỗi đợt tối thiểu 25 khách/đợt. Trường hợp 

không đủ slk thì được dời sang lịch khởi hành tiếp theo. Xe đời mới máy 

lạnh (25 – 28 khách xe 30c, 30 – 33 khách xe 35c, trên 40 khách xe 45c), 

đón khách theo chương trình. 

 Trường hợp đường xấu do ảnh hương của thời tiết, đoàn sẽ đi Cano 

xuống Đất Mũi. Chi phí tự túc: 200.000đ/khách. 

Lưu trú Khách sạn 5 sao tại BẠC LIÊU: Phòng: 2-4 khách/phòng  

Khách sạn 4 sao tại CẦN THƠ: 2-3 khách/phòng 

Phụ thu phòng đơn:  

 1.000.000đ/khách (ngày thường)  

 1.500.000đ (ngày lễ)  

Trường hợp trong đợt khởi hành có khách lẻ ghép, công ty sẽ ghép cho khách 

và  không phải đóng phụ thu. 

Ăn uống Điểm tâm: 3 buổi: 

 1 set Menu: 50.000 đ/suất (1tô bún, phở, hủ tiếu + 1 ly nước ngọt, café) 

 2 set menu buffet tại khách sạn 

Ăn chính: 4 buổi 

 3 buổi: 120.000đ/suất. 

 1 buổi trên Du thuyền Cần Thơ 

Vé tham quan Vé vào cổng: 

 Đất Mũi 

 Cánh đồng quạt gió 

 Nhà công tử Bạc Liêu 

 Thuyền lớn, xuồng chèo, dừa tươi, trái cây, trà mật ong, nghe tài tử 

Bảo hiểm 50.000.000 đ/Người/trường hợp 

(Không được hưởng Bảo hiểm du lịch cho các trường hợp hợp sau: trên 80 tuổi, 

tiền sử các bệnh như: tim mạch, đột quỵ, …) 

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

Nước suối, khăn lạnh, 

nón 

Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

Nón du lịch: 1 nón/khách 

GIÁ 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, Chợ nổi Cái Răng lúc 5 giờ sáng. 

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



QUY ĐỊNH VÉ 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, em thứ 2 trở lên phải mua 

½ vé tour 

Từ 6-10 tuổi Giá vé TE 60%. 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 11 tuổi  Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 

1/ Khu Vực TP.HCM 
19h00: Đón khách tại 367 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình  

19h30: Đón khách tại Trường Đại Học Hồng Bàng, 03 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình. 

20h00: Đón khách tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1 

20h30: Đón khách tại Bến xe Miền Tây, Phường An Lạc, Quận Bình Tân. 

GHI CHÚ 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

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

tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘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 người thân, khi đi phải mang theo 

giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.  

 Du khách tự quản lý tiền bạc tư 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. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc mắc, 

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

QUY ĐỊNH MUA TOUR VÀ  HỦY TOUR 

 Sau khi đăng ký, thanh toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100% trước khởi hành 7 ngày.  

 Dời ngày khởi hành trước 10 ngày không mất phí, sau 8 ngày mất 20%. (Không tính ngày lễ và chủ 

nhật), chỉ được dời 1 lần. 

 Sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour  

 Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 30% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ 

nhật) 

 Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ nhật) 

 Từ 3-5 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ nhật) 

 Từ 2 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ nhật) 

 Các quy định trên không áp dụng cho các dịp lễ và tết. 

 Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau 15 ngày 

so với ngày khởi hành mất 100% giá tour. (Không tính ngày chủ nhật.) 

 Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến công ty nhận tiền trong vòng 2 tuần kể từ ngày đăng ký 

tour. Chúng tôi chỉ thanh toán trong thời gian 14 ngày nói trên.  

 Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe lửa, máy 

bay hoãn/hủy chuyến, công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác 

ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng của tour đó. 

 


