DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
ĐT: 028 3620 8008 - Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du Lịch Miền Tây 4 Ngày Tết 2020
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Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Mã Tour: TN-2180 - Khởi hành: Mồng 3 Tết Âm Lịch 2020
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Tour du lịch Miền Tây tết năm 2020:Có lẽ những lớp bụi thời gian không thể nào làm xóa nhòa trong
tiềm thức của những người dân Việt về hình ảnh của ngày Tết cổ truyền Việt Nam với sắc hồng thắm đỏ
của cành đào, mùi thơm ngào ngạt của các món ăn truyền thống do các bà, các mẹ kỳ công nấu nướng
hay đơn giản chỉ là không khí ấm cúng, rộn vui khi đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao năm mới đã đến
với 3 miền Bắc Trung Nam. Có lẻ, kí ức cái tết Miền Tây ấm áp tình người đậm đà và sâu lắng sẽ được công
ty Du Lịch Nắng Mới truyền tải qua một vùng kí ức miền quê đến với chương trình du xuân đặc biệt với tour
du lịch Miền Tây 4 ngày 3 đêm để cho ai là một lữ khách xa quê cùng hành trình khám phá và cảm nhận
lịch khởi hành trình tour tết năm 2020 này nhé!

w

NGÀY 01: SÀI GÒN - CHÂU ĐỐC
(Dùng bữa sáng, trưa, tối)

Buổi sáng: Quý khách tập trung tại điểm hẹn, khởi hành đi Tiền Giang. Hướng dẫn viên sẽ thuyết mình
những điểm quý khách đi ngang qua cũng như giới thiệu những địa danh gắn liền với người và dân Miền
Tây.
Dùng điểm tâm sáng tại trạm dừng chân Mekong Reststop với những trải nghiệm không gian Miệt Vườn.
Tiếp tục hành trình xe đưa quý khách về lại Châu Đốc, trên đường ngắm cảnh cầu Mỹ Thuận, cây cầu nổi
tiếng nhất Miền Tây. Hành trình đưa quý khách đi dọc miền tây qua các địa danh của Đồng Tháp như Sa
Đéc, Lai Vung, Cao Lãnh, tứ giác Long Xuyên… sẽ làm cho quý khách có cái nhìn trìu mến cảm tình đầu
tiên với Miền Tây.
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Quý khách tham quan tour du lịch Rừng Tràm Trà Sư và cùng đi thuyển vào bên trong để khám phá tiểu
vương quốc, là nơi sinh sống của hơn 70 loài chim tiêu biểu cho vùng ngập mặn và cùng các hệ sinh thái
khác, trong đó có các loài quý hiếm như cò Ấn Độ, điêng điểng, cá trê trắng, sếu… Du khách còn có thể
thuê xe đạp hoặc đi bộ để tham quan và săn ảnh với các loài động vật trên cánh rừng ngập mặn rộng hơn
800 ha.
Dùng cơm trưa tại An Giang.
Quý khách bắt đầu hành trình tour du lịch Châu Đốc - nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi.
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Buổi tối: Dùng cơm tối và sau đó quý khách cùng viếng Tây An Cổ Tự - một trong những ngôi chùa khởi
nguyên của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và cùng tiềm hiểu về sư thầy Đoàn Mình Huyên. Tiếp tục, quý khách ghé
tham quan Miếu Bà Chúa Xứ để xin lễ và cùng nghe thuyết mình về giai thoại về bà. Đoàn viếng lăng Thoại
Ngọc Hầu, người đã có công mở cõi và trấn thủ vùng đất An Biên.
NGÀY 02: CHÂU ĐỐC - XIN LỘC MIẾU BÀ - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - CÀ MAU
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(Dùng bữa sáng, trưa, tối)
Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.
Quý khách trả phòng và về lại với tour du lịch Cà Mau, Trên hành trình quý khách tham quan Chùa Dơi hay còn gọi là chùa Mahatuk, một trong những ngôi chùa cổ hơn 800 năm tuổi, quý khách cùng chiểm bái
cảnh đẹp của chùa và cũng có thể thăm quan từng dàn tơi tề tựu dưới những tán cây nguyên sinh tại chùa.
Dùng cơm trưa tại Sóc Trăng.
Tiếp tục quý khách về lại Bạc Liêu, tham quan Nhà Công Tử Bạc Liêu - cùng nghe về giai thoại và tiểu
thuyết về sự vung tiền và ăn chơi của cậu Hắc Công Tử( Tức Cậu Ba Huy) - một thời. Tiếp tục quý khách
ghé thăm khu lưu niệm khu di tích Cao Văn Lầu để cùng chụp ảnh và tiềm hiểu về loại hình cổ nhạc Đờn
Ca Tài Tử được Unesco vinh danh.
Buổi tối: về lại Cà Mau, quý khách dùng cơm tối sau đó tự do khám phá Cà Mau về đêm.
NGÀY 03: CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CẦN THƠ
(Dùng bữa sáng, trưa, tối)

ul

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, quý khách trả phòng và về lại Đất Mũi.
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Xe du lịch đi Cà Mau – trên đường ngắm cảnh hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú...Đến mũi Cà Mau dãi đất thiêng liêng của tổ quốc cuối cùng của bản đồ Việt Nam. Quý khách sẽ được tận mắt ngắm cảnh và
chụp ảnh lưu niệm tại Mốc tọa độ Quốc gia – GPS 0001, Panô biểu tượng Mũi Cà Mau. Tham quan hệ sinh
thái rừng ngập mặn tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau – Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới.
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Dùng cơm trưa tại Đất Mũi.

Tiếp tục hành trình quý khách về lại với Cần Thơ - trên đường đi quý khách ghé tham quan giáo xứ Tắc Sậy
- nhà thờ cha Phan-xi-cô Trương Bửu Diệp đã tử vì đạo cùng đàn chiên.
Buổi tối: Quý khách về đến Cần Thơ - dùng cơm tối trên du thuyển Cần Thơ (Nếu quý khách về Cần Thơ
sớm). Quý khách tự do khám phá Tây Đô về đêm.
NGÀY 04: CẦN THƠ - CHỢ NỔI - MỸ THO - SÀI GÒN
(Dùng bữa sáng, trưa)
Buổi sáng: Quý khách tham quan Chợ Nổi Cái Răng, cùng tiềm hiểu về cuộc sống buôn bán trên sông và
cùng thưởng thức những món ẩm thực trứ danh trên sông nhé!
Quý khách trả phòng về lại Mỹ Tho và cùng tham quan Cồn Thới Sơn - một trong những cồn đất nổi trên
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sông lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Tại đây quý khách cùng nghe đờn ca Tài Tử, uống nước trà và thưởng thức
Mật Ong và cùng tản bộ trên những còn đường làng và len lỏi trong những khu vườn trĩu quả cây ăn trái.
Quý khách lên xe ngựa về lại Bến Tre dùng cơm trưa và cùng tận hưởng mọi cảnh đẹp Miền Tây sông nước
và đặt biệt những cánh mai vàng rụng kín trước sân nhà mỗi độ xuận về.
Quý khách trở về lại Bến Thuyền, lên xe về lại Sài Gòn, kết thúc chuyến du xuân tour Miền Tây 4 ngày 3
đêm cùng với Du Lịch Nằng Mới./.
(Chương trình có thể thay đổi lịch trình, khách sạn, nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan của quý du
khách)

.c
om

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2022 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
Khách sạn

Giá người lớn

Giá trẻ em (4-11T)

Phương Tiện

Mùng 3 tết AL 2020

2&3 Sao

3,850,000đ

2,555,000đ

Ô tô

gm
oi

Khởi hành

Quý Khách đi tour một mình và ở khách sạn phòng đơn vui lòng cộng thêm 650,000đ
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Tour tết âm lịch hàng năm của công ty Du Lịch Nắng Mới, khởi hành Mùng 3 tết âm lịch. Quý khách vui
lòng liên hệ để đặt tour trước để có chiếc khấu tốt nhất. Ưu tiên các kệnh đại lý họp tác để có giá chiết
khấu tốt nhất.
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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
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GIÁ TOUR BAO GỒM

+ Vận chuyển: Xe du lịch đi miền tây 4 ngày 3 đêm máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình.
+ Ăn 4 bữa ăn trưa + 3 bữa ăn tối( giá 120,000 VNĐ) + 4 bữa ăn sáng.
+ Khách sạn: 1 đêm khách sạn tại Châu Đốc ( 2*), 1 đêm khách sạn tại Cần Thơ (3*) và 1 đêm tại Cà Mau
(3*) tiêu chuẩn 2 khách/1 phòng hoặc 3 khách/phòng theo yêu cầu.
+ Tham quan: Theo chương trình có hướng dẫn viên, vé vào cửa, tàu tham quan, đò chèo, ăn trái cây,
nghe nhạc tài tử.
+ Quà tặng: Mỗi khách được tặng 1 chai nước suối 500ml, 1 nón du lịch
Giá tour Không Bao gồm: Phụ thu phòng đơn (1khách/1phòng phụ thu 800.000đ), Ăn uống ngoài chương
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trình, 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 4 - 11 tuổi mua 75% vé người lớn có phần ăn và chỗ ngồi riêng trên xe, trên tàu, ngủ chung với
bố mẹ.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
- Ăn uống gọi thêm món, bia, rượu trong bữa ăn.
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- Thuế VAT.
QUY ĐỊNH THANH TOÁN
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- Quý khách thanh toán 50% giá trị của tour sau khi đăng kí tour và hoàn tất 100% giá trị của tour trước 7
ngày khởi hành.
- Quý khách chuyển khoản vào tài khoản Giám Đốc công ty theo thông tin như sau:
LÊ ĐÌNH ANH VƯƠNG
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STK 0531002560868

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIETCOMBANK - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
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NỘI DUNG: VD (TÊN KHÁCH) CHUYỂN KHOẢN TOUR MIEN TAY TET 4 NGAY

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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Văn phòng Đặt Tour
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 028 3620 8008
Hotline: 0934 040 332
Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

w

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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