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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 - Đất Mũi Cà Mau 3 ngày khách sạn 5
sao

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Mã Tour: TN-1025 - Khởi hành: Thứ 6 hằng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch khám phá miền Tây 3 ngày 2 đêm: Tour du lịch khám phá miền Tây sông nước 3 ngày, du
khách sẽ được trải nghiệm thực tế đời sống dân dã của người Nam Bộ, trong hành trình này có nhiều điểm
tham quan mới lạ được Du Lịch Nắng Mới đúc kết qua hành trình trải nghiệm từ tour du lịch 6 tỉnh Nam
Bộ và Tour du lịch Cà Mau 2 ngày 2 đêm. Ngoài những khám phá phong cảnh hữu tình miền sông nước, trải
nghiệm ẩm thực và giao lưu văn hóa cùng bà con địa phương tại vùng đất này cũng sẽ là một trong những
trải nghiệm khó quên, chim cò bay lượn tại khu du lịch Nông Trường Mùa Xuận - Hậu Giang tạo cảm giác
thiên nhiên hoang dã đầy cuốn hút trên những chiếc thuyền ba lá nhè nhẹ rẽ sống trên những cánh bèo,...
để mô tả hết những cảm giác trải nghiệm mà chúng tối giới thiệu chắc hẳn sẽ không thể bằng những câu
từ, vì vậy việc trải nghiệm thực tế sẽ mang lại những đánh giá tùy vào cảm nhận của mỗi du khách gần
xa... Nên, đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi, mội tư vấn thông tin hoàn toàn miễn phí về các tuyến tour du
lịch miền Tây.

ĐIỂM NỔI BẬC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOUR

- Khám phá vùng đất mũi Cà Mau, cùng chinh phục những hành kilômét cuối cùng trên trục đường thiên  lí
Bắc Nam.

- Cùng thưởng thức đặc sản Miền Tây như: Cua biển Cà Mau, Mắm Trái Giác, Cá Hú kho Tộ, Lẩu Mắm.

- Trãi nghiệm một trong hai khach sạn 5 sao lớn và hoành tráng nhất miền tây với chi phi cực kì hợp lí.

- Khám Phá Lâm Trường Mùa Xuân - Hành trình ngắm những loại chim đặc sắc và thú vị.
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NGÀY 1: TPHCM - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - CÀ MAU

(Dùng bữa: Sáng, Trưa, Tối)

Sáng: Xe và hướng dẫn viên, đón khách tại điểm hẹn khởi  hành đi Cà Mau. Trên hành trình quý khách
nghe Hướng Dẫn Viên thuyết minh chặng đường ngang qua và cùng tham gia trò chơi nhỏ do HDV Du Lịch
Nắng Mới Tổ chức.

Tiếp tục hành trình quý khách  đưa du khách đi Sóc Trăng. Tham quan Chùa Dơi, Chùa Đất Sét, Bảo Tàng
Dân Tộc KhơMer, Chùa Kơ'Leng. Qúy khách về nhà hàng dùng cơm trưa.

Chiều: Tiếp tục lộ trình đi Cà Mau, 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.

NGÀY 2: CÀ MAU - ĐẤT MŨI - BẠC LIÊU

(Dùng bữa: Sáng, Trưa, Tối)

Sáng: Dùng điểm tâm tại khách sạn. Xe đưa du khách khởi hành tham quan cột mốc tọa độ của Đất Mũi,
đoàn tiếp tục đi qua Khu Căn Cứ Rừng Đước, Nghe Kể Chuyện Bác Ba Phi, Tiếp Tục Đến Vùng Đất Mũi
(Vùng Cực Nam Tổ Quốc) chụp hình lưu niệm, dùng cơm trưa.

Chiều: Đoàn rời Cà Mau đi Bạc Liêu. Tới Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) tham quan nhà Công Tử Bạc Liêu, Khu lưu
niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tác giả bài Dạ Cổ Hoài Lang, Người có công lớn trong nền dân ca.

Tối: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng tại bạc liêu và tự do khám phá thành phố Bạc Liêu về đêm.

NGÀY 3: BẠC LIÊU - LÂM TRƯỜNG MÙA XUÂN - SÀI GÒN

(Dùng bữa: Sáng, Trưa)

Buổi sáng: Quý  khách thức dậy và dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.

8h00: Quý khách trả phòng khách sạn và tiếp tục hành trình quý khách tham quan khu du lịch Trung tâm
Nông nghiệp Mùa Xuân. Nơi đây có tổng diện tích trên 1.400ha, với địa hình bằng phẳng, bị chia cắt bởi
lung, bàu tự nhiên và có một số nơi ngập nước quanh năm, thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. Các loài
động, thực vật, như rắn, rùa, cua đinh, tràm keo… tạo thành những tán rừng rộng mát và dưới tán rừng là
chằng chịt những dây leo đọt choại, tơ hồng...

Quý khách xuống đò và tiếp tục hành trình len lỏi vào những hệ thống kênh rạch chằng chịt và cũng như
du khách sẽ được đắm mình trong không khí trong lành vào buổi sáng, ngắm từng đàn chim bay ra từ khu
rừng để đi tìm thức ăn, tiếng kêu xao động cả một khu rừng. Đi xuồng len lỏi trong khu này, mọi người
thích thú ngắm hơn 20 loài chim sinh sống với hàng chục ngàn con cò, cồng cộc, vạc, giang sen… Còn dưới
nước cá ục tìm thức ăn, làm dòng kênh lăn tăn gợn sóng.

Thích thú nhất là vào buổi chiều, có thể chứng kiến từng đàn chim bay về trong không gian tĩnh lặng của
hoàng hôn. Hơn 130ha diện tích tại trung tâm được khai thác sử dụng cho du lịch sinh thái, chia thành các
khu: khu trung tâm, khu du lịch rừng tràm, khu vui chơi giải trí, khu vườn chim và khu ẩm thực. Mỗi khu tạo
thành một điểm nhấn rất riêng, có chòi dừng chân để du khách nghỉ ngơi trước khi sang một điểm tham
quan mới. Để bao quát toàn cảnh rừng mênh mông trải rộng, có thể lên đài quan sát cao khoảng 20m,
cũng là một trong những điểm nhấn của khu du lịch này.
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Quý khách khởi hành về Sài Gòn và trên hành trình dừng chân tại Cần Thơ dùng cơm trưa.

Chiểu: Về đến Sài Gòn, kết thúc hành trình và hen gặp lại quý khách trong những hành trình tiếp theo.

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

Thứ 3& 6
hàng tuần

3 Sao 2,568,000đ 1,125,000đ
Ô tô

5 Sao 3,350,000đ 1,425,000đ

Quý Khách đi tour một mình và ở khách sạn phòng đơn vui lòng cộng thêm 350,000đ (2
sao), 450,000đ (5 sao).

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:

- Phương tiện: Xe Ô Tô chỗ đời mới máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình( Tùy theo nhóm khách
sẽ bố trí xe cho phù họp).

- Khách sạn:

3 sao: Ánh Nguyệt, Quốc Tế Cà Mau, Công Tử Bạc Liêu.

5 sao: White Palace Bạc Liêu, Mường Thanh Cà Mau.

- Ăn uống:

+ 2 Bữa buffet tại khách sạn.

+ 5 bữa chính tại nhà hàng đơn giá 100.000 Vnđ.

- Hướng dẫn viên: Thuyết minh và phục vụ suốt tuyến.

- Vé tham quan trong chương trình.

- Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn gói theo quy định pháp luật trị giá 30.000.000 Vnđ/ Trường Hợp.

- Tặng: Nón du lịch, nước uống, khăn lạnh suốt tuyến.

- Tặng khăn rằng Nam Bộ.
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Giá tour không bao gồm:

- Thuế VAT + Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình.

- Vé tham quan đi xuồng trong khu du ldu lịch Mùa Xuân.

Giá tour trẻ em:

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé.

- Trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi mua ½ vé. Tiêu chuẩn ½ vé giống như người lớn, nhưng ngủ chung với gia
đình.

- Trẻ em dưới 05 tuổi: không tính vé.

Quy định hủy tour:

- Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày Công ty hoàn trả lại 50% giá tour.

- Hủy tour trước ngày khởi hành 03 ngày Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.

- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 01 ngày Công ty không hoàn trả lại tiền.

Quy định thanh toán:

- Quý khách vui lòng thanh toán 50% tour trên gia trị tour sau khi đăng kí, số tiền còn lại sẽ thanh toán
trước ngày đi 1 ngày tour khởi hành./.

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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