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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch 6 tỉnh miền Tây 4 ngày 3 đêm - Từ Sài Gòn giá
trọn gói 2022

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Mã Tour: TN-519 - Khởi hành: Hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch 6 tỉnh Miền Tây - Du lịch Miền Tây: Được biết đến là mảnh đất với nền văn hóa miền sông
nước của vùng Xứ Nam Bộ cũng như lòng hiếu khách của người dân nơi đây. Miền Tây còn là một trong
những mảnh đất phù sa màu mỡ với những cánh đồng lúa bạt ngàn mênh mông, những vườn trái cây sum
sê, những con sông dẫn nước về vùng đồng bằng như những con rồng uốn lượn hay những khu chợ nổi tấp
nập trên sông... Tour du lịch 6 tỉnh Nam Bộ 4 ngày 3 đêm hẳn sẽ mang lại cho du khách những trải
nghiệm khó quên, ngoài những cảnh đẹp và những nét văn hóa đặc trưng thì ẩm thực Miền Tây cũng là
một trong những điều rất thú vị mà du khách sẽ được trải nghiệm trong chuyến đi này của Du Lịch Nắng
Mới.
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Tour du lịch Miền Tây trọn gói - Theo đoàn

NGÀY 1: TP HCM - MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ

Dùng bữa: sáng, trưa, tối

Sáng: Xe và hướng dẫn viên đón du khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Mỹ Tho để bắt đầu hành trình khám
phá tour du lịch Miền Tây. Dùng điểm tâm tại Trung Lương, ghé tham quan Chùa Vĩnh Tràng. Đến bến đò
30/4, du thuyền đưa quý khách đi Tân Thạch (Bến Tre). Đò nhỏ đưa du khách vào tham quan Vườn Trái Cây
- Trại Mật Ong - Thưởng Thức Mật Ong Và Trái Cây. Dùng cơm trưa, Nghe Nhạc Tài Tử, Tham Quan Lò Kẹo
Dừa, Kẹo Chuối, Mua Quà Lưu Niệm.

Chiều: Thuyền đưa quý khách về lại bến thuyền 30/04.

Tối: Sau khi dùng cơm tối, du khách tự do khám TP Cần Thơ - Mảnh Đất Tây Đô về đêm.
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Tour du lịch Miền Tây lục tỉnh - Cà Mau

NGÀY 2: CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - CÀ MAU

Dùng bữa: sáng, trưa, tối

Sáng: Dùng điểm tâm, xe đưa đoàn đến bến Ninh Kiều: Thuyền đưa du khách tham quan Chợ Nổi Cái Răng,
tìm hiểu đời sống và cảnh mua bán trên sông của người dân miền sông nước. Đoàn ghé tham quan Vườn
Trái Cây : Du khách tham quan vườn Mận, Xoài, Chôm Chôm, Mít, Sầu Riêng... Tìm hiểu cách làm bánh
tráng, nấu rượu đế, thưởng thức những món ngon rất Miền tây như Cá Lóc Nướng Trui, Nướng Ống Tre,
Chuột Quay Lu, Lẩu Đồng Quê... Dùng cơm trưa.

Chiều: Tiếp tục lộ trình đi Cà Mau, trên đường đi du khách sẽ được viếng nhà thờ cha Diệp ở Hộ Phòng. Đến
Cà Mau nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. Dùng cơm chiều.

Tối: Du khách sinh hoạt tự do và nghỉ đêm tại Cà Mau.
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Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi Cà Mau

NGÀY 3: CÀ MAU - ĐẤT MŨI - BẠC LIÊU

Dùng bữa: sáng, trưa, tối

Sáng: Dùng điểm tâm, đoàn tiếp tục đến vùng Đất Mũi - Vùng Cực Nam Tổ Quốc. Đến đây, du khách sẽ
tham quan Cột Mốc Tọa Độ Quốc Gia GPS 0001 (Cây Số 0). Được xây dựng vào tháng 1 năm 1995, đây là
một cột mốc lớn, được xây dựng rất đẹp, có hình dạng ngôi sao sáu cánh ở giữa có một cái lỗ hình vuông là
tâm của cột mốc. Ngoài ra du khách sẽ được tham quan và chụp ảnh lưu niệm với tiểu cảnh hình con tàu
no gió đang vươn mình ra biển - biểu tượng của Đất Mũi Cà Mau.

Để có tầm nhìn rộng hơn, du khách có thể lên đài quan sát Vọng Lâm Đài cao 21 m. Từ đây phóng tầm mắt
ra xa, đưa mặt đón nhận cơn gió ùa về qua mái tóc, bạn sẽ có cảm giác như đang đứng trên mũi tàu khổng
lồ của Tổ quốc rẽ sóng ra khơi. Trước mặt kia là bao la biển cả, sau lưng là bạt ngàn rừng đước.
Đây là nơi duy nhất trên cả nước có thể nhìn thấy mặt trời mọc trên biển Đông và lặn ở phía biển Tây. Đặc
biệt, cả Hòn Chuối và Hòn Khoai cách đất liền hàng chục km cũng nằm trong tầm mắt. Đoàn dùng cơm
trưa.

Chiều: Sau khi khám phá những địa điểm du lịch Cà Mau, xe đưa đoàn đi Bạc Liêu, tới Bạc Liêu, đoàn nhận
phòng khách sạn, ăn tối và tự do khám phá Bạc Liêu về đêm.
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Đặc sản trong chuyến tour du lịch về Miền Tây sông nước

NGÀY 4: BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG - SÀI GÒN

Dùng bữa: sáng, trưa

Sáng: Dùng điểm tâm tại khách sạn, sau đó đoàn tiếp tục tham quan nhà Công Tử Bạc Liêu, khu lưu niệm
cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu - tác giả bài Dạ Cổ Hoài Lang và là người có công lớn trong nền dân ca tài tử cải
lương Nam Bộ, viếng Phật Bà Nam Hải, Chùa Xiêm Cán,...

Đoàn về Sóc Trăng dùng cơm trưa. Tham quan Tham quan Chùa Dơi, Chùa Đất Sét, Bảo Tàng Dân Tộc
KhơMer, Chùa Kơ Leng.

Chiều: Xe đưa đoàn về lại Sài Gòn, đến Sài Gòn, xe sẽ đưa quý khách về lại điểm hẹn ban đầu, kết thúc
Tour du lịch Miền Tây 4 ngày 3 đêm, tạm chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến đi sau./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Khách sạn Giá người lớn (>11T) Giá trẻ em (<11T) Phương Tiện

Theo yêu cầu 3 Sao 4,300,000 70% Ô Tô

BẢNG GIÁ TOUR DU LỊCH 6 TỈNH MIỀN TÂY - CÀ MAU 2019

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
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• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe ôtô chỗ đời mới máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến.
- Khách sạn tiêu chuẩn 2 + 3 Sao, 02 khách/ phòng. Trường hợp người thứ 3 ngủ ghép hoặc phụ thu phòng
đơn.
- Ăn các bữa ăn đầy đủ trong chương trình (7 bữa chính + 3 bữa điểm tâm).
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt nhiệt tình phục vụ đoàn ăn uống và nghỉ ngơi suốt tuyến.
- Vé thăm quan: Bao gồm tất cả các điểm tham quan du lịch trong chương trình.
- Nước uống đóng chai.
- Bảo hiểm trọn tour mức bồi thường cao nhất: 20,000,000đ.
- Quà tặng: Nón du lịch.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Phụ thu phòng đơn: 750,000đ.
- Phụ thu người nước ngoài: 200,000đ.
- Ăn uống, tham quan, vận chuyển ngoài chương trình.
- Phụ phí người nước ngoài. Thuế giá trị gia tăng (VAT).

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé tour.
- Trẻ em từ 05 đến 11 tuổi mua 75% vé tour (đoàn 40 vé tối đa có 3 trẻ em).
- Trẻ em dưới 4 tuối – Miễn phí ( Gia đình tự lo cho bé ) và ngủ cùng bố mẹ.
(Tiêu chuẩn 75% vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi xe và ngủ ghép chung với gia đình).

QUY ĐỊNH THANH TOÁN:

- Quý Khách đặt cọc 50% tổng giá trị tour/khách ngay khi đăng ký tour.
- Đối với tour sử dụng dịch vụ vé máy bay (Thanh toán 100% giá trị tiền vé).
– Vé sẽ xuất ngay sau khi quý khách đăng ký.
- Sau khi xuất vé quý khách hủy tour, tiền vé máy bay sẽ bị phạt theo quy định của hàng không Việt Nam.
- Thanh toán tổng số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 02 ngày.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:

- Hủy tour sau khi đăng ký (01 ngày), Công ty phát tiền cọc 10%.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày, Công ty hoàn trả lại 50% giá tour
- Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày, Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 02 ngày, Công ty không hoàn trả lại tiền./.
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** Lưu ý: Chương trình có thể sắp xếp lại cho phù hợp với thời gian tham quan của quý khách nhưng vẫn
đảm bảo tham quan đấy đủ. Trong trường hợp công ty không đủ số lượng khách khởi hành sẽ dời ngày và
thông báo trước cho quý khách, nếu quý khách không sắp xếp được công ty sẽ hoàn cọc lại. Công ty cũng
có thể phối hợp với những đơn vị khác để chuyển giao khách để khởi hành đúng ngày **

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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