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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 Hà Tiên - Đảo Bà Lụa - Châu Đốc 3N2Đ
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-2381 - Khởi hành: Hằng Tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour Hà Tiên Đảo Bà Lụa Châu Đốc 3 Ngày 2 Đêm: Khám phá những vùng đất huyền thoại thuở cha
ông đi mở cỏi: Tham quan khu du lịch Thoại Sơn - Núi Sập nơi có cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, phong cảnh
hửu tình. Nơi đây gắn liền với lịch sử khai hoang mở cõi của danh tướng Thoại Ngọc Hầu. Việc khai thông
kênh Thoại Hà từ núi Sập đến Rạch Giá 30km. Đây là dấu lịch sử trong đại trong hành trình khai mở miền
tây cũng như khai thông tuyến đường vận chuyển hàng hóa và dẫn thủy nhập điền. Thị trấn Óc Eo nằm
dưới chân núi Ba Thê huyền thoại. Vùng đất từng là kinh đô của vương quốc cổ Phù Nam thuộc nền văn
hóa Óc Eo tồn tại từ thế kỷ thứ I - Thế kỷ VI sau công công nguyên. Với thương cảng Ba Thê sầm uất nằm
trên tuyến đường vận tải đông tây nổi tiếng một thời. Quý khách tham quan nhà trưng bày cổ vật của nền
văn hóa Óc Eo, viếng chùa Linh Sơn cổ Tự - Nơi còn lưu giữ hai bảo vật độc nhất vô nhị được lưu giữ hơn
100 năm đó là tượng Phật bốn tay và hai bia đá cổ có niên đại từ thế thứ II  - V thuộc di chỉ của nền văn
hóa Óc Eo - Vương quốc cổ Phù Nam xưa, ngắm cây cổ thụ bốn ngọn.

Hà Tiên thập cảnh đã đi vào thi ca xưa với những cảnh đẹp nổi tiếng nhưng độc đáo nhất có lẽ là Quần đảo
Bà Lụa. Đây là một trong những kiệt tác của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Quần đảo Bà Lụa với
46 đảo lớn nhỏ với cảnh quan tuyệt đẹp nguồn lợi hải sản phong Phú, còn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ
không nơi nào có được. Sau khi săn những bức ảnh tuyệt tác của của quần đảo Bà Lụa như tượng đá hình
khuôn mặt người phụ nữ, tượng kỳ lân (Thiên cẩu), tượng đá hà mã, sư tử biển, cá sấu, hòn đầm đước...Quý
khách trở về Châu Đốc huyền thoại bên bờ kênh Vĩnh Tế lịch sử, vùng đất tâm linh nổi tiếng miền tây, rừng
tràm Trà Sư thắng cảnh nổi tiếng bật nhất của tỉnh An Giang cũng như miền tây nam bộ.

NGÀY 01: SÀI GÒN - THOẠI SƠN - BA THÊ - HÀ TIÊN

Buổi sáng: 6h30 Xe và hướng dẩn viên du lịch Nắng Mới đón quý khách tại 65 Trần Hưng Đạo khởi hành đi
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Miền Tây, quý khách dừng chân ăn sáng tại tại Mekong Reststop Tiền Giang. Sau đó tiếp tục hành trình về
Sa Đéc, qua hai cây cầu nổi tiếng của Đồng Tháp đó là cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống đến Long Xuyên -
Thoại Sơn. Quý khách tham quan khu du lịch Thoại Sơn - Núi Sập nơi có cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, phong
cảnh hửu tình. Nơi đây gắn liền lịch sử khai hoang mở cõi của danh tướng Thoại Ngọc Hầu. Trên triền núi
có bia Thoại Sơn do Thoại Ngọc Hầu khắc dựng vào năm 1822 đánh dấu việc khai thông kênh Thoại Hà từ
núi Sập đến Rạch Giá 30km, đây là dấu lịch sử trong đại trong hành trình khai mở miền tây. Khai thông
tuyến đường vận chuyển hàng hóa cũng như dẫn thủy nhập điền. Sau đó đoàn tiếp tục hành trình đi qua
thị trấn Óc Eo nằm dưới chân núi Ba Thê huyền thoại. Vùng đất từng là kinh đô của vương quốc cổ Phù
Nam thuộc nền văn hóa Óc Eo tồn tại từ thế kỷ thứ I – Thế kỷ VI sau công công nguyên. Với thương cảng Ba
Thê sầm uất nằm trên tuyến đường vận tải đông tây nổi tiếng một thời. Quý khách tham quan nhà trưng
bày cổ vật của nền văn hóa Óc Eo, viếng chùa Linh Sơn cổ Tự - Nơi còn lưu giữ hai bảo vật độc nhất vô nhị
được lưu giữ hơn 100 năm đó là tượng Phật bốn tay và hai bia đá cổ có niên đại từ thế thứ II – V thuộc di chỉ
của nền văn hóa Óc Eo – Vương quốc cổ Phù Nam xưa, ngắm cây cổ thụ bốn ngọn. Quý khách dùng cơm
trưa, sau đó tiếp tục hành trình đi Hà Tiên.

Buổi chiều: Quý khách đến Hà Tiên khi bóng chiều buông tim tím, gió hiu hiu nhè nhẹ khói lam chiều, mây
lưu luyến ngẩn ngơ quanh Thạch Động, cánh chim chiều về muộn cuối chân mây, ta đứng lặng giữa chiều
biên giới…Quý khách tham quan Thạch Động Thôn Vân, viếng Lăng Mạc Cửu - Người có công khai mở trấn
Hà Tiên, thăm chùa Phù Dung, ngắm cảnh núi Bình San, biển Mũi Nai…Xe đưa quý khách về khách sạn
nhận phòng, ăn tối, nghỉ ngơi.

 

NGÀY 02: HÀ TIÊN - ĐẢO BÀ LỤA - CHÂU ĐỐC

Buổi sáng, quý khách ăn sáng, trả phòng, sau đó ra bến, lên tàu đi ra quần đảo Bà Lụa – Đây là một trong
những kiệt tác của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Quần đảo Bà Lụa với 46 đảo lớn nhỏ với cảnh
quan tuyệt đẹp nguồn lợi hải sản phong Phú, còn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ không nơi nào có được. Sau
khi săn những bức ảnh tuyệt tác của của quần đảo Bà Lụa như tượng đá hình khuôn mặt người phụ nữ,
tượng kỳ lân (Thiên cẩu), tượng đá hà mã, sư tử biển, cá sấu…Tàu đua quý khách cập bến ba Hòn Đầm quý
khách dừng chân nghỉ ngơi tắm biển, tham gia các hoạt động bắt nhum, ốc…Quý khách dùng cơm trưa
trên hoang đảo với không khí mát mẻ giữa biển trời bao la, trải ngiệm một chuyến đi thú vị. Sau đó quý
khách tàu về lại bến tàu và lên xe đi Châu Đốc.

Buổi chiều: Quý khách tiếp tục hành trình về Châu Đốc, trên đường ngắm cảnh chiều buôn bên dòng kênh
Vĩnh Tế mênh mang giữa chiều biên giới. Đến Châu Đốc quý khách nhận phòng khách sạn, ăn tối, nghỉ
ngơi.

 

NGÀY 03: CHÂU ĐỐC - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - SÀI GÒN

Buổi sáng: Quý khách ăn sáng, trả phòng sau đó xe đưa đoàn đi viếng miếu Bà Chúa Xứ, thắng cảnh chùa
Hang – Phước Điền Tự. Sau đó đến rừng tràm Trà Sư, tham quan hệ sinh thái rừng tràm ngập nước tuyệt
đẹp vào buổi sáng theo lộ trình. Đến bến đò sau đó đi tắc rán (xuồng máy) chạy dọc bờ kênh trong rừng
tràm rợp mát, sau đó quý khách chuyển sang đi đò chèo đây là hành trình thú vị nhất. Đò chèo nhẹ nhàng
rẽ nước đi vào rừng tràm xanh mướt với khung cảnh tuyệt đẹp. Trên mặt nước phủ đầy một màu xanh lơ
của những mãng bèo màu xanh như những tấm thảm khổng lồ bao phủ khắm rừng tràm, tận hưởng cảm
giác sản khoái khi đi giữa thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp. Tại đây quý khách được tận mắt xem những chú
chim dạn dỹ kiếm mồi trên những đám bèo màu xanh. Sau một vòng khám phá, đò đưa quý khách về lại
bến đỗ và chuyển sang hành trình tiếp theo. Tắc rán đưa quý khách lướt đi trên con đường độc đạo giữa
rừng tràm đến trạm dừng chân tiếp theo. Tại đây quý khách có thể lên đài quan sát ngắm toàn cảnh rừng
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tràm Trà Sư, đi bộ trên đường đất giữa rừng tràm săn những bức ảnh đẹp, chụp ảnh cây cầu bắt ngang qua
bờ kênh. Sau đó đến khu vực đài quan sát, ngắm toàn cảnh rừng trà Trà Sư và  những cụm nhà sàn nhỏ
giữa rừng rất lãn mạng. Quý khách dùng cơm trưa, sau đó tắc ráng đưa quý khách về lại bến đò kết thúc
chuyến tham quan rừng tràm Trà Sư.

Buổi chiều: Quý khách lên xe về lại Sài Gòn, trên đường dừng chân nghỉ ngơi mua đặc sản tại Sa Đéc hoặc
Cái Bè Tiền Giang. Đến Sài Gòn kết thúc tour miền tây huyền thoại và lịch sử 3 ngày 2 đêm - Hẹn gặp lại
quý khách.

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)

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).
• 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
+ Vận chuyển: Xe du lịch máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình.

+ Ăn 3 bữa ăn trưa + 2 bữa ăn tối + 3 bữa ăn sáng tại nhà hàng và khách sạn

+ Khách sạn: 1 đêm khách sạn tại tại Hà Tiên (3*), 1 đêm tại Châu Đốc (2*) tiêu chuẩn 2 khách/1 phòng
hoặc 3 khách/phòng theo yêu cầu.

+ Tham quan: Theo chương trình có hướng dẫn viên, bao vé vào cửa, tàu tham quan, đò chèo, tàu đi đảo
Bà Lụa...

+ Quà tặng: Mỗi khách được tặng 1 chai nước suối 500ml, 1 nón du lịch, bảo hiểm du lịch.

Giá tour không bao gồm
+ Ăn uống ngoài chương trình, phụ thu phòng Single, các chi phí vui chơi, giải trí cá nhân khác…

Giá tour cho trẻ em
+ Trẻ em dưới 4 tuổi miễn phí gia đình tự lo nhưng 2 người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em, nếu nhiều hơn phải
mua ½ vé.

+ Trẻ em 5 - 10 tuổi mua 75% vé người lớn có phần ăn và chỗ ngồi riêng trên xe, trên tàu, ngủ chung với
bố mẹ.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332
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Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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