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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 khách đoàn Liên Tuyến Miền Tây 10 ngày 9 đêm
Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn liên tuyến miền Tây: Công ty Du Lịch Nắng Mới ngoài kinh doanh các tour
truyền thống như: tham quan, nghĩ dường, giải trí... còn chuyên tổ chức các tour chuyên biệt dành cho gia
đình, chương trình Teambuilding, chương trình sự kiện, tour trải nghiệm cuộc sống, tour mạo hiểm, tour kỹ
năng sống cho học sinh... tất cả chương trình đều được lên kế hoạch chi tiết, thực hiện và giám sát bởi đội
ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Du Lịch Nắng Mới. Với chương trình tour khách đoàn đặc sắc 10 ngày 9
đêm chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời và mới mẻ tại vùng đất Nam Bộ hiền
hòa.

NGÀY 1: TP HÀ NỘI/HẢI PHÒNG  - TP HỒ CHÍ MINH  - TÂY NINH - NÚI BÀ (ĂN: TRƯA,TỐI)

08:00 HDV Du Lịch Nắng Mới sẽ đoán quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đoàn thu xếp hành lý lên xe, di
chuyến đến vùng đất  Tây  Ninh  trong hành trình  đến với  dãi  đất  miền  Nam-  Chuyến bay  dự  kiến
05:55-08;00

08:30 Đến sân bay Tân Sơn Nhất xe đón quý khách khởi hành tham quan vùng đất Tây Ninh dọc theo quốc
lộ 22 là một trong những con đường xuyên Á nối Việt Nam với Campuchia bằng cửa khẩu Mộc Bài.

 

10:00 Đến TP Tây Ninh quý khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng Toà Thánh Cao Đài, một quần thể kiến
trúc độc đáo với sự kết hợp hài hoà giữa mỹ thuật Á Đông và phong cách phương Tây. Quý khách còn có
thể tìm hiểu thêm về đạo Cao Đài, một tôn giáo riêng của địa phương và tham dự lễ cầu kinh lúc 12h00
trưa.

 

12:30 Dùng cơm trưa với đặc sản Bò Tơ Tây Ninh.

14:00 Tiếp tục tham quan Quý khách khở ihành tham quan KDL Núi Bà Đen - Chinh Phục Núi Bà. Viếng
Điện Bà - Động Thanh Long - Động Huyền Không -Hang Gió - Tháp Cổ. Quý khách nghe sự tích linh thiêng
của Bà - Tìm hiểu về mối tình sâu đậm giữa Nàng Lý Thị Thiên Hương & Chàng Lê Sỹ Triệt.
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16:00 Khởi hành về lại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

18:30 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tự do tham quan chợ đêm Bến Thành, nhà hát thành phố, ga tàu điện Metro đang được xây dựng sẽ là ga
tàu điện đầu tiên tại thành phố.

 

NGÀY 2: SÀI GÒN - ĐẠI NAM - VŨNG TÀU (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:00 Trả phòng khách sạn, khởi hành đi khu du lịch Đại Nam Văn Hiến là khu vui chơi giải trí lớn nhất khu
vực miền Đông Nam Bộ.

08:30 Đến Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, tham quan: Đền Đại Nam còn gọi là Kim Điện, nổi bật
với các pho tượng thờ, phù điêu và các vật dụng thờ cúng đều được dát vàng. Núi Bảo Sơn; Miếu thờ Thần
Núi, Thần Nông, thần Bạch Hổ.

 

09:30 Quý khách có thể tự do tham gia khu vui chơi tại Đại Nam với: Vườn bách thú, trong đó có nhiều loài
có tên trong sách đỏ như: Sư tử trắng, cọp trắng, tê giác trắng, hươu cao cổ, ngựa vằn … Trò chơi phổ
thông: thám hiểm vườn táo, phi thuyền đại chiến…Trò chơi cảm giác mạnh: tàu hải tặc, vòng xoay vũ trụ,
vượt thác … Trò chơi mạo hiểm khám phá: Ngũ Long Cung, Ngũ Phụng Cung, rạp chiếu phim 4D, thế giới
tuyết … (Trừ vườn bách thú, các trò chơi còn lại quý khách được chơi 3/6 trò tại đây).

 

11h30 Quý khách dùng cơm trưa, nghỉ ngơi.

13h30 Đoàn tắm biển tại bãi biển nhân tao và tận hưởng các dịch vụ tại đây.

15:00 Chia tay Đại Nam đoàn khởi hành đến thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp.

18:00 Đến Vũng Tàu đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

19:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

 

Tự do ngắm biển đêm Vũng Tàu hay thưởng thức những hải sản tươi sống tại đây, ngoài ra quý khách có
thể đi chợ Xóm Lưới nhớ những người ngư dân chế biển những món hải sản tươi sống mà giá cả lại rất rẻ.

 

NGÀY 3: VŨNG TÀU - SÀI GÒN - TÒA NHÀ BITEXCO (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:00 Quý khách tự do tắm biển tại Bãi Sau Vũng Tàu là  bãi biển hấp dẫn, thu hút khách thập phương đến
ngâm mình trong nước biển mát lạnh của thành phố biển. (khách sạn gần bãi biển).

10:00 Trả phòng khách sạn, quý khách chinh phục tượng chúa dang tay Kito nằm trên núi nhỏ quay mặt ra
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biển Đông để che chở cho người dân biển Vũng Tàu.

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

 

12:00 Khởi hành về Sài Gòn, trên đường quý khách ghé chùa Tòng Lâm là một trong những ngôi chùa lớn
nhất khu vực Đồng Nai. Dừng chân tại trạm bò sữa Long Thành để thưởng thức những sản phẩm được làm
từ sữa bò tại trang trại này. Tiếp tục vượt hầm vượt song Sài Gòn - Hầm Thủ Thiêm lớn và hiện đại nhất
Đông Nam Á trước khi về đến thành phố.

 

15:00 Về đến Sài Gòn, xe sẽ đưa quý khách tham quan nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện Thành Phố…

16:00 Về đến khách sạn, đoàn tranh thủ dùng cơm tối để tham quan tòa nhà Bitexco.

18:00 Quý khách đến tòa nhà Bitexco tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố để đến tầng 49 ngắm
toàn cảnh thành phố về đêm (giá vé 200.000 vnd bao gồm nước suối, vé cổng và ống dòm quan sát).

Quý khách tự do khám phá thành phố về đêm với công viên 23/9, bến nhà rồng hay các quán nhậu trứ
danh tại Sài Gòn.

 

NGÀY 4: SÀI GÒN - MỸ THO - SÓC TRĂNG (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:00 Dùng điểm tâm sáng.

07:00 Đoàn khởi hành đến vùng đất Mỹ Tho xinh đẹp, ghé chùa Vĩnh Tràng ngôi chùa linh thiên tại thành
phố Mỹ Tho.

 

08:30 Đoàn xuống bến thuyền 30-4 để đi tham quan cồn Lân. Tại cồn, Quý khách vào tham quan dạo chơi
ở Lò mật ong. Sau khi tìm hiểu về quy trình sản xuất mật ong, Quý khách được thưởng thức trà mật ong
cùng với mứt trái cây ngay tại vườn. Tiếp theo, Quý khách sẽ có cơ hội trải nghiệm thú vị khi chèo xuồng 3
lá đặc trưng miền Tây, tham quan cảnh vật và cuộc sống hằng ngày của người dân. Quý khách lên thuyền
máy đi tham quan Lò kẹo dừa. Tại đây, Quý khách tìm hiểu quy trình làm nên những viên kẹo dừa thơm
ngon và có thể mua kẹo dừa về làm quà biếu, tặng.

 

Tiếp tục tham quan cồn Phụng nơi truyền bá Đạo Dừa của ông Lê Thành Nam để tìm hiểu nét đặc sắc của
điện thờ này.

12:00 Xe ngựa đưa đoàn dùng cơm trưa với những món đặc sản miền Tây như Cá Tai Tượng chiên xù, cá
lóc…

13:00 Trở lại bến du thuyền, khởi hành đi Sóc Trăng.

16:00 Đến Cần Thơ đoàn nhận phòng nghỉ ngơi.

 

16:30 Đoàn ghé tham quan Chùa Dơi - Là một công trình cùa người Khomer với kiến trúc đặc sắc và đặc

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 4

biệt nơi đây có những đàn dơi về đây sinh sống và lắng nghe kinh kệ hàng ngày trong chùa.

17:30 Dùng cơm tối tại nhà hàng trong khu du lịch Chùa Dời.

Tự do khám phá Sóc Trăng với món lẩu mắm của người Khomer hay các món đặc sản bún Thái, Bánh Pía…

 

NGÀY 5: SÓC TRĂNG - CÔN ĐẢO (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng: Đoàn vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm tại nhà hàng.

Di chuyển ra cảng tàu Trần Đề  để làm thủ tục nhận vé lên tàu, chuyến tàu khởi hành lúc 08:00.

(Sử dụng tàu Supper Đông được đóng mới tại Malaysia với sức chứa 306 khách).

 

Đoàn sẽ mất 2 tiếng 30 phút vượt song ra khơi và có những trải nghiệm mới về hành trình khám phá một
trong mười hòn đảo bí ẩn nhất trên thế giới bằng tàu cao tốc.

Tàu cập cảng bến Đầm, xe sẽ đón và đưa quý khách về trung tâm thị trấn Côn Đảo trên đường đi quý
khách sẽ được hướng dẫn viên Du Lịch Tourviet giới thiệu về các địa danh đoàn đi qua như Miếu 5 Cô, Bãi
Nhát, Đỉnh Tình Yêu, Mũi Cá Mập trước khi về thị trấn.

 

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Chiều: Tham quan các di tích tại Côn Đảo như:

- Dinh Chúa Đảo: Nơi lưu giữ các hiện vật gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của đảo. Ngoài ra
đây còn là nơi sinh sống của các đời chúa đảo tại đây.

- Trại Phú Hải: là nhà tù từ thời Pháp xây dựng để tra tấn tù nhân với các khu biệt giam, hầm xay lúa, khu
đập đá Côn Lôn.

- Các khu biệt lập giam giữ như Chuồng cọp thời Pháp, chuồng cọp thời Mỹ, khu biệt lập chuồng Bò.

- Viếng nghĩa trang Hàng Dương thắp hương tại đài tưởng niệm chung cho gần 2000 ngôi mộ của các chiến
sỹ yêu nước.

- Đồng chí Lê Hồng Phong, Cụ Nguyễn An Ninh.

- Thắp hương tại mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

 

Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Buổi tối quý khách có thể đăng ký chương trình viếng mộ cô Sáu linh thiêng tại nghĩa trang hàng Dương
vào thời khắc giao ngày để cầu mong sự bình an và may mắn.
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NGÀY 6: CÔN ĐẢO - BÃI ĐẦM TRẦU - CÀ MAU  (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng.

Xe đưa quý khách đi tham quan Bãi Đầm Trầu cách trung tâm thị trấn khoảng 14km, đoàn sẽ đi qua các
địa danh như Bãi Biển Lò Vôi, Làng Cỏ Ống, sân bay Côn Sơn trước khi băng qua cánh rừng nguyên sinh để
đến với bãi biển này.

 

Bãi Đầm Trầu là một trong những bãi biển đẹp tại Côn Đảo với bãi cát vàng óng và làn nước xanh trong
mát, một bên là rừng nguyên sinh  tựa mình vào biển cả, một bên là những phiến đá hình thù kỳ lạ xếp
chồng lên nhau tạo lên nét hoang sơ, quyến rũ thu hút khách thập phương tại bãi biển Đầm Trầu.

 

Đoàn tự do tắm biển tại đây và thưởng thức các loại hải sản tươi sống tại đây (Chi phí không bao gồm).

Quý khách trở tham quan Miếu Hoàng Tử Cái con của vua Gia Long - Nguyễn Ánh lúc bôn tẩu đến Côn Đảo.

Trưa: Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Tự do mua sắm các đặc sản Côn Đảo như hạt bàng xấy khô, Mực Côn Đảo, ngọc trai…

Trả phòng khách sạn, đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.

 

Đoàn di chuyển ra cảng Bến Đầm để làm thủ tục lên tàu khởi hành về Sóc Trăng.

Giờ tàu khởi hành là 13:00-15:30.

16:00 Khởi hành đi Cà Mau. Trên đường đi đoàn ghé tham quan nhà Công Tử Bạc Liêu.

18:30 Dùng cơm tối tại Cà Mau.

Tự do khám phá Cà Mau về đê.

 

NGÀY 7: CÀ MAU - U MÌNH THƯỢNG - RẠCH GIÁ (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

07h00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08h00 Trên đường đi đoàn sẽ đi qua khu rừng ngập mặn lớn thứ hai trên thế giới Hệ Sinh Thái Rừng Ngập
Mặn - Vuông Tôm, Rừng Kháng Chiến.

10h30 Đoàn chụp hình lưu niệm tại cột mốc tọa độ quốc gia và panô biểu tượng mũi Cà Mau đây là điểm
cuối cùng của dãi đất hình chữ S là điểm linh thiêng của tổ quốc - điểm cuối cùng của cực Nam tổ quốc.

 

12h30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

14h00 Đoàn xuyên qua vườn Quốc gia U Minh Hạ và U Minh Thượng để đến với thành phố Rạch Giá.

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 6

18h00 Đoàn về khách sạn tại Rạch Giá.

Quý khách tự do nghỉ ngơi.

19h00: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng.

Quý khách tự do khám phá Rạch Giá về đêm, nghỉ đêm tại Rạch Giá.

 

NGÀY 8: RẠCH GIÁ - PHÚ QUỐC (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06h00 Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.

08h00 Đoàn ra bến tàu Rạch Giá để khởi hành đến đảo Ngọc Phú Quốc xinh đẹp. Mất 02:30 phút lênh đênh
trên biển. Quý khách sẽ đi qua Hòn Sơn, quần đảo Nam Du và các đảo lớn nhỏ khác nằm trong biển Việt
Nam trước khi đến với Phú Quốc.

 

10h30 Đến cảng Bãi Vòng xe du lịch tại Phú Quốc rước quý khách tham quan Suối Tranh - nơi cung cấp
nước ngọt trên đảo và là 1 thắng cảnh đẹp với con suối chảy qua rừng nguyên sinh Phú Quốc.

11h30 Tham quan Làng Chài Hàm Ninh là một trong những làng chài cổ nhất trên đảo. Tại đây quý khách
có thể mua sắm các sản vật như cá ngựa, trái mỏ quạ, và các hải sản tươi sống.

12h30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng với món đặc sản Gỏi Cá Trích là một trong những đặc sản tại Phú Quốc.

13h30 Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

 

15h30 Xe đưa quý khach tham quan cơ sở sản xuất nước mắm để tìm hiểu quy trình ủ lên men từ những
con cá tươi sống. Cơ Sở Sản Xuất Rượu Sim cũng nếm thử các dòng sản phẩm được làm từ trái sim bản địa.

16h30 Ghé Dinh Cậu - Phú Quốc để tìm hiểu nơi thờ phụng của người dân tại đây. Ngắm nhìn hoàng hôn
buôn xuống tại Dinh Cậu và thỉnh cầu những điều may mắn...

18h00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tự do khám phá chợ Đêm Phú Quốc và thưởng thức các hải sản tươi sống tại đây.

 

NGÀY 9: PHÚ QUỐC - BÃI SAO - LẶN NGẮM SAN HÔ (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

07h00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08h00 Xe và HDV đưa quý khách tham quan Nam Đảo, trên đường tham quan Cơ sở nuôi cấy ngọc trai,
quý khách chứng kiến các nghệ nhân tự tay mổ những con trai tốt nhất để chọn những viên ngọc tuyệt vời
làm trang sức. Tiếp tục hành trình xuyên qua một trong những cung đường đẹp nhất Phú Quốc, với những
rặng dừa nhô ra biển, những cánh rừng già bạt ngàn. Ghé tham quan nhà tù Phú Quốc.
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09h00 Đoàn dừng chân, nghỉ ngơi tắm biển tại Bãi Sao - một trong những bãi biển đẹp và nên thơ nhất Phú
Quốc.

12h00 Dùng cơm trưa tại Bãi Sao.

13h00 Đoàn khởi hành về Bắc Đảo thuê tàu câu cá lặn ngắm san hô, tàu sẽ đưa quý khách đến với hòn
Móng Tay, hòn Đồi Mồi…, với những chiến lợi phẩm câu được sẽ được chế biến ngay trên tàu.

Lặn ngắm nhìn những rặn san hô tuyệt đẹp của biển đảo.

 

16h00 Tàu cập bến, quý khách trở lại thị trấn Dương Đông.

Nghỉ ngơi tại khách sạn.

18h00 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng.

Tự do khám phá Phú Quốc về đêm, hoặc phục hồi sức khỏe tại trung tâm bùn khoáng Galina (Chi phí chưa
bao gồm).

 

NGÀY 10: PHÚ QUỐC - HẢI PHÒNG/HÀ NỘI (ĂN: SÁNG, TRƯA)

07h00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08h00 Đoàn tự do vui chơi và sử dụng các dịch vụ trong khách sạn.

09h00 Xe đưa quý đoàn tham quan Nông Trại Tiêu, tìm hiểu qui trình trồng trái tiêu trên Phú Quốc và dùng
thử các sản phẩm làm từ tiêu để mua về làm quà cho người thân.

 

11h00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

11h30 Xe đón tiễn ra sân bay Phú Quốc về Hải Phòng/Hà Nội.

Chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại./.

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 Thời Gian Khách sạn Giá Tour Phương Tiện

Theo yêu cầu 10N9Đ hoặc theo yêu cầu 2-5 sao 8,950,000đ Xe Ô Tô

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 15 khách trở lên.

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).

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/ve-tau-phu-quoc-cau-ca-ngan-san-ho.html
https://www.dulichnangmoi.com/cho-thue-xe-7-cho-don-tien-tai-san-bay-phu-quoc.html
https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 8

• 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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Giá tour bao gồm:

- Phương tiện: Xe đời mới 16 chỗ máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình.

- Tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc.

- Tàu Cao Tốc Sóc Trăng - Côn Đảo - Sóc Trăng.

- Tàu tham Mỹ Tho, Tàu Câu Cá lặn ngắm San hô.

- Khách sạn: Tiêu chuẩn 2 sao theo chương trình. (Riêng Côn Đảo + Sóc Trăng 2 sao).

- Ăn uống:

+  09 Bữa sáng tại khách sạn.

+ 16 Bữa chính (Trưa - Tối): Tiêu chuẩn - 100.000/người/bữa. Riêng Côn Đảo 03 bữa  150.000 vnd.

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

- Tất cả nhưng chi phí tham quan: Theo chương trình trên.

- Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn gói theo quy định pháp luật là 20.000.000 VNĐ/vụ.

- Tặng: Nón Du Lịch Nắng Mới, nước uống, khăn rằn Nam Bộ, khăn lạnh suốt tuyến.

 

Giá tour không bao gồm:

+ Thuế VAT 10%  nếu quý khách yêu cầu xuất hoá đơn đỏ.

+ Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình.

+ Vé máy bay khứ hồi HA NOI - SÀI GÒN/ PHÚ QUỐC - HAI PHÒNG 07KG - xách tay.

+ Vé tham quan Đại Nam bao gồm vé vào cổng, khu sở thú, tắm biển - 3/6 trò chơi.

+ Vé lên tòa nhà Bitexco + nước uống.

 

Giá tour trẻ em:

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

- Trẻ em từ 05 đến dưới 11 tuổi mua 75% giá vé.

- Tiêu chuẩn  ăn uống, ghế ngồi  giống như người lớn, nhưng ngủ chung với gia đình.

- Trẻ em dưới 05 tuổi: không tính vé.
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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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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