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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 Thập Vịnh - Châu Đốc 2N2Đ
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-2344 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch Châu Đôc - Hà Tiên: Miếu Bà Chúa Xứ - Núi Sam là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại
Châu Đốc - An Giang thu hút đông đảo khách thập phương từ Bắc chí Nam quy tụ về đây để cầu tài thỉnh
lộc, cầu mong mọi điều được suôn sẽ, gia đạo được bình an sung túc cả năm, bất kể là thời điểm nào trong
năm từ tháng 1 đến tháng 12 Miếu Bà Chúa - Xứ Núi Sam luôn đông nghẹt người đến đang hương cầu
nguyện. Ngoài ra An Giang còn là một mảnh đất được thiên nhiên đãi ngộ với vô vàng cảnh sắc nên thơ
cùng với bao câu chuyện tâm linh về dãy Thất Sơn huyền bí nơi đây còn là chốn giao thoa của nhiều nên
văn hóa của các dân tộc: Khơ-me, Chăm, Hoa, Kinh tạo nên một sắc màu văn hóa vô cùng đa dạng và độc
đáo, đặc biệt nơi đây còn có một cánh rừng tràm ngập nước mênh mông rộng lớn, rừng tràm Trà Sư với
cảnh sắc thiên nhiên trong lành, mát mẻ, phủ lên màu nước bằng một màu xanh tươi của những cách bèo
tươi tốt và là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim quý hiếm. Dọc theo dòng kênh Vĩnh Tế, phân định ranh 
giới  giữa Việt Nam và đất bạn Campuchia theo cung đường N2 xuôi về Hà Tiên, du khách sẽ vô cùng ngỡ
ngàng với cảnh sắc non nước hửu tình tại đây với Thập Cảnh Hà Tiên đưa được đưa vào thơ ca nhạc họa:
Lộc Trỉ Thôn Cư, Bình San Điệp Thúy, Châu Nham Lạc Lộ, Thạch Động Thôn Vân... Với nhiều danh lam
thắng cảnh, non xanh, biển bạc Hà Tiên là nơi du lịch trọng điểm của Kiên Giang và của cả Miền Tây Nam
Bộ. Ngoài ra Du Lịch Nắng Mới còn tổ chức nhiều chương trình tour như tour du lịch Miền Tây 4 ngày 3
đêm, tour du lịch Cà Mau 2 ngày 2 đêm giá rẻ./.

ĐÊM 01: TP. HỒ CHÍ MINH - HÀ TIÊN

21h00: Xe và hướng dẫn viên công ty Du Lịch Nắng Mới đón khách tại điểm hẹn khởi hành về Miền Tây 
theo quốc lộ 1A đoàn đi qua những địa danh nổi tiếng như; Bến Lức Long An  quê hương của hai dòng 
sông Vàm Cỏ, có đặc sản rượu Đế Gò Đen, gạo Nàng Thơm Chợ Đào. Xe dừng chân cho quý khách nghỉ giải
lao, ăn khuya tại Trạm dừng chân.
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NGÀY 01: KHÁM PHÁ THẬP CẢNH HÀ TIÊN - TỊNH BIÊN - CHÂU ĐỐC

Buổi sáng: Đến Hà Tiên, Đoàn dùng điểm tâm sáng.

07h00: Quý khách khởi hành đi tham quan bãi biển Mũi Nai, tự do tắm biển và thưởng thức các loại hải
sản, hương vị cafe tại Đồi Nai Vàng, xa xa là đảo ngọc Phú Quốc và nước bạn Campuchia. Đoàn tiếp tục
tham quan Núi Bình San, một trong thập cảnh Hà Tiên, viếng Lăng Mạc Cửu, tìm hiểu về gia phả nhà họ
Mạc, Chùa Phù Dung dưới chân núi, sau đó tham quan Thạch Động.

 

12h00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

 

14h00: Khởi hành về Châu Đốc. Trên đường đi quý khách sẻ được  chiêm ngưỡng ngọn Thất Sơn hùng vỹ
với ngọn núi Cấm nổi tiếng, dừng chân tại Châu Lăng Xà Tón thưởng thức đặc sản Thốt Nốt An Giang, theo
cung đường N2 chạy dọc kinh  Vĩnh Tế quý khách đi chợ Tịnh Biên mua sắm các đặc sản nổi tiếng tại
“Vương Quốc Mắm”.

18h00: Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tối: Tự do khám phá thành phố Châu Đốc về đêm.

NGÀY 02: CHÂU ĐỐC - TRÀ SƯ - TP. HỒ CHÍ MINH

6h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng. Quý khách ăn sáng tại nhà hàng, sau đó xe
đưa đoàn  viếng thăm Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Tây An Cổ Tự.

 

9h00: Xe và hướng dẩn viên đưa đoàn đi tham quan rừng tràm Trà Sư hệ sinh thái rừng tràm ngập nước
đẹp nhất Đông Nam Á. Hành trình theo hướng Tịnh Biên đi ngang qua dãy thất Sơn Hùng Vỹ ngắm cảnh
núi Cấm, Núi Két và các ngôi chùa Khơme có kiến trúc độc đáo. Đến huyện Nhà Bàng sau đó vào rừng tràm
Trà Sư. Quý khách bắt đầu tham quan hệ sinh thái rừng tràm ngập nước tuyệt đẹp vào buổi sáng theo lộ
trình. Quý khách tản bộ 500m từ bãi xe vào đến bến đò sau đó đi tắc rán (xuồng máy) khoảng 10 phút
chạy dọc bờ kênh trong rừng tràm rợp mát đến trạm dừng đầu tiên. 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. Trong không khí mát mẻ xuồng lướt đi nhè nhẹ tạo cảm giác lâng lâng khó tả,
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 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 nhà hàng gữa chốn thiên nhiên hoang dã được bố trí
những cụm nhà sàn nhỏ giữa rừng rất lãn mạng. Quý khách dùng bữa trưa các món dân dã, đạm bạc như:
Cá lóc nướng hay gà nướng muối ớt, gà hấp lá chúc, lẩu chua cá, rau ngỗ xào, cá rô đồng với thịt kho
tộ….sau bữa trưa tắc ráng đưa quý khách về lại bến đò kết thúc chuyền tham quan rừng tràm Trà Sư.

12h00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

14h00: Khởi hành về TP.HCM quý khách ngoạn cảnh  cầu Mỹ Thuận, quý khách dừng chân nghỉ ngơi và
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mua quà lưu niệm: Nem Lai Vung, Bánh Tráng Sữa, tiếp tục lộ trình về Tp. Hồ Chí Minh.

18h00: Xe về đến TP, Hồ Chí Minh hướng dẩn viên Du lịch Nắng Mới  chia tay và hẹn gặp lại quý khách
trong các chương trình tour khác./.

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 Giá trẻ em (5-10T) Phương Tiện

Tối thứ 6 2 Sao 1,650,000đ 1,237,000 Ô tô

Quý Khách đi tour một mình và ở khách sạn phòng đơn vui lòng cộng thêm 200,000 vnđ

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

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH:

- 65, Trần Hưng Đạo, Quận 1(Siêu thị điện máy Nguyễn Kim).

- Dọc trên tuyến đường quốc lộ 1A.

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe ôtô  đời mới máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến.

- Khách sạn tiêu chuẩn 2 Sao, 02,03,04 khách/ phòng. Trường hợp người thứ 3 ngủ ghép hoặc phụ thu
phòng đơn.

- Ăn các bữa ăn đầy đủ trong chương trình (3 bữa chính + 2 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.
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- Quà tặng: Nón du lịch.

- Thứ tự các điểm tham quan có thể sẻ bị thay đổi để phù hợp với thời gian và sức khỏe của quý khách,
nhưng vẩn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan theo chương trình.

- Mỗi đợt khởi hành tối thiếu là 20 khách, nếu như không đủ số lượng khách để khởi hành công ty sẽ dời
lịch qua tuần tiếp theo hoặc gởi lại tiền đặt cọc cho quý khách.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Phụ thu phòng đơn: 200,000đ.

- 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 10 tuổi mua 75% vé tour người lớn.

- 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), mất  tiền cọc 20%.

- 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./.

DU LỊCH NẮNG MỚI

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 5

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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