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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 Miền Tây - Đảo Bà Lụa - Rừng Tràm Trà Sư
Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-447 - Khởi hành: Thứ 6

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Miền Tây: Quần đảo Bà Lụa thuộc tỉnh Kiên Giang được ví là "Tiểu Hạ Long" của Phương Nam.
Quần thể đảo này gồm khoảng 45 đảo lớn, nhỏ ngoài khơi thuộc huyện Kiên Lương, ở vị trí cách mũi Hòn
Chông - Bình An, khoảng 7 km về phía Tây và cách Ngã Ba Hòn 15 km về hướng Đông.

Trong số trên 40 đảo của quần Đảo Bà Lụa chỉ có 10 đảo có cư dân sinh sống. Những hòn đảo do dân bản
địa đặt tên tuỳ theo hình dạng, cùng với những truyền thuyết, giai thoại như: Hòn Heo, Hòn Dê, Hòn
Ngang, Hòn Đước...

Biển xung quanh quần đảo Bà Lụa là biển nông, nhiều nơi nước ròng có thể đi được từ đảo này sang đảo
khác, nước ngập không quá lưng người lớn. Bãi biển Bà Lụa với toàn sỏi lớn nhỏ với hình dáng là và màu
sắc khác nhau. Thuỷ, hải sản ở đây rất phong phú đặc trưng như: cá mú, cá bóp, cá hường... Trên các đảo
của quần đảo Bà Lụa có rất nhiều cây thuốc Nam quý hiếm. Ở Hòn Nhum còn có khá nhiều kỳ đà, trăn,
rắn, cùng với một số loài chim sống ở rừng và biển, tạo nên sự đa dạng về sinh học. "Lấu lấu" là loài chim
lạ, giống như chim hoạ mi, hót vang cả núi rừng khi bình minh ló dạng trên biển...

 

Ngoài chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của Tiểu Hạ Long Phương Nam trên biển, xuôi về An Giang đến rừng
tràm Trà Sư, du khách sẽ được đấm chìm trong buổi "dạ tiệc xanh" khi bồng bềnh trên chiếc xuồng ba lá rẽ
xuyên qua những thảm bèo trên mặt nước ngắm những thân cây tràm nhiều năm tuổi cùng nhiều loài chim
cò đang sinh sống và làm tổ. Rừng Trà Sư đẹp nhất khi nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về hạy
gọi là "Mùa Nước Nổi", Mùa Nước Nổi Miền Tây bắt đầu vào khoảng tháng 7,8 âm lịch hàng năm, du khách
khi du lịch Rừng Trà Sư Mùa Nước Nổi sẽ được trải nghiệm nhiều hơn những hoạt động trong đời sống của
người dân vùng lũ cũng như thưởng thức được nhiều món ăn đặc sản hơn và chiêm ngưỡng được nhiều
cảnh đẹp...
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Quý khách có thể tham khảo thêm một vài thông tin về Tour Quần Đảo Bà Lụa và rừng tràm Trà Sư.

ĐÊM 1: TP HCM - KIÊN LƯƠNG

21h00: Xe và hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đón quý khách tại điểm hẹn và bắt đầu hành trình tour du
lịch đi Miền Tây khám phá Quần Đảo Bà Lụa - Kiên Giang và Rừng Tràm Trà Sư - An Giang.

NGÀY 01: KIÊN LƯƠNG - QUẦN ĐẢO BÀ LỤA

Sáng 06h00: Sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng, quý khách sẽ dùng bữa sáng tại nhà hàng.
07h00: Đoàn khởi hành đi Quần Đảo Bà Lụa, lênh đênh trên biển khơi quý khách sẽ tận hưởng được cảm
giác mênh mông giữa đất trời bao la.
08h00: Quý khách đặt chân đến Quần Đảo Bà Lụa, với những rặng dừa, và những đàn cá bơi lội dưới cầu
tàu bằng dừa là những ấn tượng đẹp đầu tiên dành cho quý khách.

09h00: Quý khách khám phá khu vực Quần Đảo Bà Lụa cùng hướng dẫn viên. Được thiên nhiên ban tặng
với rừng và những rặng dừa, và với giếng nước ngọt nước quanh năm. Quý khách tự do tắm biển. HDV
hướng dẫn quý khách tham quan. Quý khách tự tay bắt, “mò” hải sản rất phong phú tại đảo (nghêu, sò,
ốc..). Đặc biệt tại đây quý khách có thể thoải mái bắt nhum Biển - Một loại hải sản quý và bổ dưỡng. Sau
khi tự tay khai thác hải sản lên bờ, bếp lửa than đã được chuẩn bị sẵn. Quý khách chế biến tại chỗ với các
món nướng hấp dẫn.

Buổi trưa 11h30: Đoàn dùng cơm trưa với các món hải sản tươi sống. Được khai thác và chế biến tại đảo
như (Lẩu cá bống mú hoặc cá Bốp, Cá biển kho, Mực xào,...)

12h30: Tàu du lịch đón Quý khách trở về Đất liền. Tạm biệt Quần đảo Bà Lụa với hơn 40 hòn đảo.
14h00: Đoàn đến hang Moso. Núi Mo So (Mo So tiếng Khmer là đá trắng) nằm trong cụm 3 ngọn núi Sơn
Trà, Núi Mây nên người địa phương gọi đây là vùng 3 núi. Núi Mo So có hơn 20 hang động lớn nhỏ, hiểm
trở. Theo các chuyên gia địa chất, hàng triệu năm trước, ngọn núi đá vôi này bị nước biển xâm thực, để lại
nhiều hố, nhiều hang động.Theo chân hướng dẫn viên, Quý khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng hàng vạn con
dơi tại Hang động. Lắng nghe tiếng chuông độc đáo từ đá vôi…như tiếng chuông chùa. Khám phá đèn trời,
khám phá hình tượng phật di lặc, bàn tay phật trong hang Moso.

16h00: Trở về Khách sạn nhận phòng.
18h00: Dùng bữa tối tại nhà hàng. Quý khách nghỉ ngơi và tự do sinh hoạt.

NGÀY 02: KIÊN LƯƠNG - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - TP HCM

Sáng 07h30: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Khởi hành đi khu du lịch sinh thái Trà Sư.
10h00: Đoàn đến Trà Sư. Đến trung tâm của Trà Sư, Quý khách tiếp tục theo thuyền tay. Các nhân viên
của rừng tràm, trên những chiếc xuồng tay nhỏ, nhè nhẹ rẽ từng đám bèo. Giúp quý khách đi sâu vào
những khu vực tập trung chim đông nhất. Với hệ động thực vật phong phú KDL đang chờ quý khách khám
phá.

Buổi trưa 12h00: Xe rời khỏi - Rừng Tràm Trà Sư Châu Đốc.
13h00: Đến nhà hàng tại Châu Đốc, Quý khách dùng bữa trưa với các món ăn đặc sản Nam Bộ của miền
sông nước An Giang (Nếu trúng mùa nước nổi quý khách sẽ có cơ hội thưởng thức món đặc trưng của An
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Giang: Lẩu cá Linh - Bông điên điển).

14h00: Trở về TP HCM. Trên đường về Quý khách ghé Lai Vung ăn nhẹ (chi phí tự túc), mua nem, trái cây
Nam bộ về làm quà cho người thân.
21h00: Xe về đến TP HCM, kết thúc chương trình trải nghiệm Du lịch Miền Tây 2 ngày, xin tạm chia tay
và hẹn gặp lại quý khách trong các 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)

Khách sạn Người Lớn (>11T) Trẻ Em (5-11T) Phương tiện

Resort Hòn Trẹm 4 Sao 2,450,000đ 75% Ô tô

Giá áp dụng đoàn từ trên khách đi riêng !

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:

- Xe ô tô: Phí phương tiện vận chuyển.
- Ăn tất cả các bữa ăn ghi trong chương trình:
+ 01 Bữa sáng thường: Tiêu chuẩn - 50,000 người/bữa.
+ 01 Bữa sáng Bufeet tại khách sạn.
+ 03 Bữa chính (Trưa - Tối): Tiêu chuẩn - 150,000/người/bữa.
- Vé tham quan theo chương trình.
- Phí tàu thuyền tham quan đảo.
- Nước uống tinh khiết không giới hạn chai/người/ngày.
- Khăn lạnh hàng ngày.
- Thuốc y tế theo tour.
- Quà tặng nón du lịch.
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt trọn tour.
- Tiêu chuẩn khách sạn gồm:
+ Resort 4 sao: HÒN TRẸM, RIVER.
+ Khách sạn 2 sao: AN HẢI SƠN.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Các dịch vụ ngoài không bao gồm trong giá tour mà khách hàng sử dụng riêng như: ăn uống ngoài - giặt
ủi - điện thoại...
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- Vé vào cổng các khu vui chơi tại các mục (Chi phí tự túc).
- Tiền bồi dưỡng cho nhân viên phục vụ.
- Thuế giá trị gia tăng (VAT).
- Phụ phí phòng đơn:
- Khách sạn 2 sao: 200,000đ (Standar).
- Khách sạn 4 sao: 400,000đ (Standar).
- Phụ thu người nước ngoài: 250,000đ.

GIÁ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 5 tuổi: Được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được
kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
- Trẻ em từ 6 - 10 tuổi: Mua 75% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1
trẻ em 5 - 11 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn.
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Mua một vé như người lớn.

BẢO HIỂM DU LỊCH:

Giá dịch vụ du lịch trọn gói đã bao gồm bảo hiểm với mức đền bù cao nhất là: 20,000,000đ/khách đối với
chương trình du lịch trong nước và 10,000 USD/khách đi du lịch nước ngoài. Việc bồi thường (nếu có) sẽ do
đơn vị bảo hiểm thực hiện theo đúng quy định - Quy tắc bảo hiểm dành cho khách đi du lịch./.

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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