DU LỊCH MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC
NGÀY 01: HÀ NỘI – CẦN THƠ Ăn: Tối
11h00: Xe và HDV VTTC đón Quý khách tại điểm hẹn đi sân bay Nội Bài, sau đó lên chuyến bay VN1203 khởi hành đi Cần Thơ vào
lúc 13h30.
15h40: Đoàn có mặt tại sân bay Cần Thơ, xe đón đoàn đi tham quan:
Đoàn tham quan Đình Bình Thủy: Đình được dựng vào năm 1844, khi đó bằng tranh tre. Năm 1852 đình được vua Tự Đức phong
sắc. Năm 1909 đình được xây lại, mái lợp ngói.
17h00: Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
18h30: Quý khách dùng cơm tối trên du thuyền sông Hậu, nghe đờn ca tài tử cải lương. Sau bữa tối Quý khách tự do dạo chợ đêm Tây
Đô hoặc trung tâm thương mại Cái Khế, nơi có những hoạt động vui chơi, náo nhiệt nhất Tây Đô về đêm.
Nghỉ đêm tại khách sạn….
NGÀY 02: CẦN THƠ – CÀ MAU Ăn: Sáng, Trưa, Tối
07h30: Đoàn ăn sáng tại khách sạn, quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. Quý khách bắt đầu chương trình tham quan
08h30: Xe đưa đoàn ra bến tàu, Quý khách lên thuyền máy thăm chợ nổi Cái Răng ngắm bình minh trên Sông Hậu, một trong những
chợ nổi lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long, theo các món hàng treo trên cây chèo bẻo ở đầu ghe, du khách cùng mua bán với khách
thương hồ miền Tây, tìm hiểu nét văn hóa mua bán trên sông rất đặc trưng của người Nam Bộ.
10h00: Quý khách tiếp tục thăm Khu du lịch Mỹ Khánh - với nếp nhà cổ Nam Bộ. Thưởng thức trái cây đặc sản miệt vườn, nghe ca
vọng cổ hoài lang thời mở đất. Ăn trưa trong khu du lịch Mỹ Khánh.
12h00: Quý khách dùng bữa trưa trong khu du lịch Mỹ Khánh. Sau bữa trưa đoàn khởi hành đi thành phố Cà Mau. Đến thành phố Cà
Mau, đoàn về khách sạn nhận phòng. Đoàn dùng bữa tối tại khách sạn.
Nghỉ đêm tại khách sạn… 3 sao
NGÀY 03: CÀ MAU – BẠC LIÊU Ăn: Sáng, Trưa, Tối
07h00: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó trả phòng.
Xe đưa Quý khách đi Năm Căn lên tầu cao tốc đi Đất Mũi. Đến Đất Mũi, quý khách chụp ảnh lưu niệm tại điểm Cực Nam Tổ Quốc –
nơi hàng năm được phù sa bồi đắp thêm từ 80m đến 100m, tham quan cột mốc toạ độ quốc gia, panô biểu tượng Mũi Cà Mau. Lên
vọng lâm đài cao 20m ngắm nhìn toàn cảnh Mũi Cà Mau, thăm mô hình thu nhỏ Làng Rừng.
12h00: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Tầu cao tốc đưa đoàn trở về Năm Căn. Xe đón đoàn đưa đi Bạc Liêu và tham quan:

- Quý khách ghé Hộ Phòng viếng Nhà thờ Cha Diệp
- Đoàn đi tham quan nhà Công Tử Bạc Liêu - nghe kể về cuộc sống vàng son một thời của cậu Ba Huy, người được mệnh danh là
“Công tử Bạc Liêu”.
Đến Bạc Liêu đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Ăn tối tại nhà hàng. Quý khách tự do khám phá thành phố Bạc Liêu về đêm.
Nghỉ đêm tại khách sạn Bạc Liêu*** hoặc tương đương tại Bạc Liêu
NGÀY 04: BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG – CẦN THƠ – HÀ NỘI Ăn: Sáng, trưa
07h00: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn sau đó trả phòng. Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách và bắt đầu chương trình tham quan:
- Khu lưu niệm cố nhạc sỹ Cao Văn Lầu, tác giả bài Dạ cổ Hoài Lang, người có công lớn trong công cuộc khai sáng nền dân ca tài tử
cải lương Nam bộ.
- Viếng Phật bà Nam Hải, chùa Xiêm Cán.
Đoàn khởi hành đi Sóc Trăng tham quan:
- Chùa Bửu Sơn hay còn gọi là chùa Đất Sét - Ngôi chùa độc nhất vô nhị với hàng ngàn tượng lớn nhỏ bằng đất sét, cột chùa cũng
bằng đất sét. Độc đáo hơn nơi đây còn có 8 cây đèn cầy nặng tổng cộng 1,4 tấn cháy suốt 100 năm.
12h30: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó tiếp tục tham quan:
Thăm Chùa Kleng - một trong những ngôi chùa Khmer cổ nhất ở Sóc Trăng được xây dựng vào giữa thế kỷ 16 gắn liền với
truyền thuyết địa danh Sóc Trăng, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
Tham quan Chùa Dơi vì ngôi chùa này từ lâu đã là nơi trú ẩn của khoảng 1 triệu con dơi.
Đoàn về đến Cần Thơ kết thúc chương trình xe đưa Quý khách ra sân bay Cần Thơ đáp chuyến bay VN1202 cất cánh lúc 16h45 về Hà
Nội.
18h55: Máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Xe đón Đoàn về lại điểm hẹn ban đầu.
Kết thúc chương trình tour. Hẹn gặp lại Quý khách!

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)
5,990,000 VND

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

Giá tour bao gồm:
- Vận chuyển xe 45C máy lạnh đời mới theo lịch trình và đón/tiễn sân bay Nội Bài
- Phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn 3* (02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nghỉ 3 khách).
- Ăn uống theo chương trình:
Mức ăn chính: theo chương trình
Mức ăn phụ: Tại khách sạn.
- Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm đón tại Cần Thơ
- Bảo hiểm du lịch suốt tuyến, mức đền bù tối đa 30.000.000đ/vụ
- Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình.
- Nước uống 1 chai/ngày.
- Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Cần Thơ – Hà Nội của hãng hàng không Vietnam Airlines
- Thuế VAT.
Giá tour không bao gồm:
- Nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình
- Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.
- Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX.

Giá tour cho trẻ em:
Trẻ em dưới 2 tuổi: Trả 10% đơn giá người lớn. Nhưng số lượng trẻ em không quá 20% tổng số thành viên trong đoàn/ nhóm.
Trẻ em từ 2 đến dưới 5 tuổi: Trả 50% đơn giá người lớn, ngủ chung giường với bố mẹ.
Trẻ em từ 5 đến dưới 11 tuổi : Trả 75% đơn giá người lớn, ngủ chung giường cùng bố mẹ.
Trẻ em trên 11 tuổi tính bằng giá người lớn.
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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