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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 6 ngày 5 đêm giá
rẻ theo yêu cầu
Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch liên tuyến miền Tây 6 ngày 5 đêm: Du Lịch Nắng Mới chuyên tổ chức các tour du lịch về
vùng đất Miền Tây với chương trình phong phú, kết hợp văn hóa từng vùng miền hoà trộn văn hóa ẩm
thực, các điểm tâm linh đặc biệt trong chương trình du lịch Miền Tây 6 ngày 5 đêm. Ngoài ra chúng tôi
chuyên cho thuê xe đi Miền Tây, đặt phòng khách sạn, vé máy bay cho quý khách từ các tỉnh phía Bắc 
tham quan du lịch Miền Tây. Các chương trình du lịch ngắn ngày, dài ngày dựa vào quỹ thời gian của quý
khách sẽ được chúng tôi tư vấn và xây dựng tour du lịch Miền Tây hấp dẫn nhất.

NGÀY 01: SÀI GÒN - CITY TOUR

(Ăn: trưa, tối)

08:00 Xe và HDV Công ty Du Lic̣h  Năng Mơi  hân hạnh đón đoàn bắt đầu hành trıǹh Tour Du lịch khám phá
miền Tây 7 ngày 6 đêm, xe đưa quý khách về trung tâm quận 1, trên đường đoàn ghé tham quan Dinh Độc
Lập.

10:30 Khởi hành về trung tâm thành phố - Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

13:00 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

14:00 Khởi hành về lại TPHCM, đoàn tham quan các danh lam thành cảnh tại trung tâm thành phố như 
Bưu Điện Thành Phố, Nhà Thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Bến Bạch Đằng.

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tự do vui chơi dạo phố, mua sắm tại TP HCM.

 

NGAY 02: HÔ CHI MINH  - MIÊN TÂY SÔNG NƯỚC

(Ăn: sáng, trưa, tối)

06:30 Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.

07:30 Khởi hành đi Mỹ Tho.

08:45 Tiếp tục lộ trình ghé tham quan chùa Vĩnh Tràng với lối kiến trúc kết hợp Châu Âu và Châu Á. Đoàn
xuống bến đò 30/04, Quý khách xuống thuyền thưởng ngoạn cảnh sông nước miền Tây Nam Bộ với 4 cù
lao: Long, Lân , Quy, Phụng, thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái dừa xiêm. Thuyền đưa đoàn đi tham
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quan cù lao Thới Sơn, đi bộ trên đường làng, tham quan trại nuôi ong mật, uống trà mật ong, thưởng thức
các loại mứt đặc sản. Tham quan vườn cây ăn trái, thưởng thức các loại trái cây tại vườn, nghe nhạc tài tử
Nam Bộ. Đi xuồng chèo trong rạch dừa nước thiên nhiên. Thuyền lớn đưa khách sang Bến Tre tham quan lò
kẹo dừa nổi tiếng Bến Tre.Tham quan Cồn Phụng ( Di tích Ông Đạo Dừa).

12:00 Dùng cơm trưa. Thuyền đưa du khách trở lại Bến Tàu 30/4, khởi hành đi Cần Thơ.

16:00 Đến Cần Thơ  trên đường đi  qua  cầu Cần Thơ - cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á.

Đoàn nhận phòng KS nghı ̉ngơi.

18:00 Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng Du Thuyền taih bến Ninh Kiều.

Tự do mua sắm nghı ̉đêm tại khách sạn.

 

NGÀY 03: CHỢ NÔI CÁI RĂNG - CHÂU ĐỐC

(Ăn: sáng, trưa, tối)

05:30 Du khách đến bến Ninh Kiều: Thuyền đưa du khách tham quan chợ nổi Cái Răng với cảnh nhộn nhịp
buôn bán trên sông, một nét văn hóa rất đặc sắc ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long.

06:30 Về lại khách sạn, dùng điểm tâm.

08:00 Trả phòng khách sạn, xe đưa du khách tham quan thiền viện Trúc Lâm Phương Nam là Thiền Viện
lớn nhất miền Tây Nam Bộ  mô phỏng theo kiến trúc mỹ thuật Phật giáo thời Lý, Trần và được phát triển
theo mô hình thiền viện trúc lâm tại Yên Tử.

09:00 Khởi hành đi thành phố Châu Đốc.

12:00 Dùng cơm trưa.tại nhà hàng.

14:00 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

15:00 Xe đưa Quý khách lần lượt đi viếng chùa Tây An - ngôi chùa có nhiều tượng Phật nhất của đất nước;
Viếng Miếu Bà Chúa Xứ - nơi hành hương nổi tiếng nhất miền Nam.

Ghé mua sắm tại chợ Châu Đốc với các sản phẩm vùng biên giới.

18:00 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hang. Nghı ̉đêm tại khách sạn 

Tự do vãn cảnh Châu Đốc về đêm.

 

NGÃY 04: CHÂU ĐỐC - NÚI CẤM  - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

(Ăn: sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:35 Xe và HDV đưa đoàn đến tham quan núi Cấm, xe đưa quý khách viếng chùa Vạn Linh - ngôi chùa
tháp cao 7 tầng và tượng Phật Di Lặc cao 33,6m, diện tích mặt tượng là 2.375 m2 , ở độ cao khoảng 550m.
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Cùng ngắm toàn cảnh vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

10:00 Khởi hành đi khu du lịch rừng Tràm Trà Sư.

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

14:00 Xe đưa quý khác tham quan hệ sinh thái rừng tràm ngập nước tuyệt đẹp vào buổi sáng theo lộ trình.
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. 
Chiêm ngưỡng những loài chim quý hiếm trong sách đỏ được bảo tồn tại đây. Từ đài quan sát ngắm toàn
cảnh rừng tràm Trà Sư.

16:00 Khởi hành về thành phố Hà Tiên.

18:00 Đến Hà Tiên nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi.

Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Ngủ đêm tại Hà Tiên.

 

NGÀY 05: HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC  (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:00 Dùng điểm tâm sáng.

Trả phòng khách sạn.

07:30 Làm thủ tục lên tàu khởi hành đến đảo ngọc Phú Quốc - Tàu Super Đông chuyến tàu dự kiến 08:00 -
09:20.

09:20 Đến Phú Quốc, xe đón đoàn tại cảng Bãi Vòng khởi hành về trung tâm thị trấn Dương Đông trên
đường ghé tham quan và mua sắm tại các địa danh như:

Cơ sở sản xuất rượu vang sim.

Nhà thùng sản xuất nước mắm cá cơm.

Thắng cảnh Suối Tranh - là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp giữa chốn rừng núi hoang sơ của đảo Phú
Quốc. Từ chân suối, du khách đi theo đường mòn lên thượng khoảng nguồn 300m để khám phá thiên nhiên
kỳ bí, nghỉ ngơi thư giãn giữa hương rừng.

Làng chai cổ Hàm Ninh - nằm trên bờ biển phía Ðông đảo, sau lưng là núi rừng, trước mặt là biển cả mênh
mông.

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

12:00 Khởi về về khách sạn, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Xe đưa đoàn đến khu vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất Phú Quốc Vinperland. Ăn trưa tại nhà hàng
Vinperland. (Chi phí chưa bao gồm)

13:00 Tham gia các hoạt động vui chơi tại Vinperland Phú Quốc: Với quy mô 170.000m2 tại Bãi Dài của
đảo Ngọc Phú Quốc, hấp dẫn du khách với một khuôn viên hoành tráng bao gồm: Thủy cung, công viên
nước, thế giới games, rạp chiếu phim 5D, khu mua sắm, làng ẩm thực, khu phố ăn nhanh…. biểu diễn cá
heo, chương trıǹh nàng tiên cá, lễ hội đường phố, hoạt náo đường phố …
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18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Xem chương trình biểu diễn nhạc nước hoành tráng.

20:00 Quý khách trở về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

Tự do dạo phố biển về đêm, nghỉ đêm tại Phú Quốc.

 

NGÀY 06: PHÚ QUỐC - BIỂN XANH VẪY GỌI

(Ăn: sáng, trưa, tối)

07:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Xe và HDV đưa quý khách tham quan Nam Đảo, hành trình xuyên qua những cung đường đẹp nhất
Phú Quốc, với những rặng dừa nhô ra biển, những cánh rừng già bạt ngàn. Đoàn dừng chân, nghỉ ngơi tắm
biển tại Bãi Sao - một trong những bãi biển đẹp và nên thơ nhất Phú Quốc.

08:30 Trên đường đi đoàn ghé tham quan cơ sở nuôi cấy ngọc trai để tìm hiểu cách các nghệ nhân chế tác
ngọc trai thành những món trang sức cầu kỳ bắt mắt.

09:00 Tham quan chùa hộ Quốc là một trong những công trình kiến trúc tâm linh lớn nhất của Phú Quốc và
địa thế tuyệt đẹp: lưng tựa vào núi, mặt xoay ra biển và các công trình đền đài theo nét đặc trưng của khu
vực Bắc Bộ.

10:00 Tham quan Nhà Tù Phú Quốc hay còn gọi nhà lao Cây Dừa.

11:30 Tới bãi Sao đoàn tự do tắm biển với bãi biển cát trắng và những rặng dừa nghiên mình soi bóng.

12:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

14:00 Đoàn xuống tàu tham gia chương trình « câu cá, lặn ngắm san hô » với các chiến lợi phẩm câu được
chế biến ngay trên tàu. Lặn san hô trong làn nước trong xanh với các đàn tung tăng bơi lội.

16:00 Trở về lại đất liền, khởi hành về lại khách sạn.

16:45 Về đến khách sạn, quý khách tắm rửa, nghỉ ngơi.

17:45 Tham gia chương trình Gala Dinner tại nhà hàng.

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Quý khách tự do dạo phố, chợ Đêm Dinh Cậu tại Phú Quốc.

 

NGÀY 07: PHÚ QUỐC - HÀ NỘI

(Ăn: sáng)

06:30 Dùng điểm tâm.

08:00 Tự do mua sắm các sản vật của Phú Quốc.
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Trả phòng khach sạn, quý khách ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay về Hà Nội/Hải Phòng/ Hồ Chí Minh.

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 6 ngày 5 đêm 3 sao 5,950,000đ  Ô tô

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng đoàn 20 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).
• 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 CHUNGGIÁ TOUR BAO GỒM:

Xe du lịch 29-45c đưa rước theo chương trình.

Tàu tham chợ nổi Cái Răng, Tàu tham quan Trà Sư, Tàu Cao Tốc.

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 01 bữa điểm tâm tại khách sạn + 05 bữa tại nhà hàng.

+ Ăn chính: 12 bữa ăn chính tiêu chuẩn 100.000 đ/suất.

Hotel  3 sao tiêu chuẩn 02-04 khách/phòng.

Châu Đốc: Bến Đá, Đông Nam.

Cần Thơ: Tây Nam Nam, Hậu Giang...

Phú Quốc:  Lucky, Gaia.

Vé tham quan theo chương trình.

Bảo hiểm với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp.

Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

Nón Du Lịch Nắng Mới.

 GIÁ KHÔNG BAO GỒM:

Vé máy bay từ Hà Nội
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Cáp treo Vinpearland

Vé máy bay tùy theo từng đoàn.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Thuế VAT.

 

VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan
(nếu có) cho bé.

Trẻ em từ 02 - dưới 05 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham
quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour.

Trẻ em từ 05 - dưới 11 tuổi: 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với
gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên mua
thêm 1 suất giường đơn.

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

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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