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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 liên tuyến Miền Tây - Phan Thiết 8 ngày 7 đêm giá
rẻ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch liên tuyến Miền Tây 8 ngày 7 đêm: Công ty Du Lịch Nắng Mới chuyên tổ chức các tour du
lịch liên tuyến Miền Tây cho các khách hàng từ miền Bắc vào tham quan Nam Bộ. Chúng tôi lên chương
trình và xây dựng tuyến điểm dựa vào thời gian mà quý khách có trong kỳ nghĩ vào Nam, chương trình đặc
sắc với những tuyến tham quan sông nước, khám phá những con người và địa danh của vùng đất Nam Bộ,
đặt chân đến với Đất Mũi Cà Mau nơi cuối cùng của tổ quốc hay khám phá vùng đất Tây Đô sôi động nhất
của Miền Tây. Tất cả sẽ mang lại cho quý khách chuyến du lịch vào Nam hay nhất cùng Du Lịch Nắng Mới.

NGÀY 01: SÀI GÒN - CÔN ĐẢO

(Ăn: trưa, tối)

07:30 Xe va Hướng Dẫn Viên Du Lịch Năng Mơi đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Dùng cơm trưa tại sân bay. Tiếp tục nối chuyến bay đi Côn Đảo.

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.

Tối: 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.

 

NGÀY 02: CÔN ĐẢO - BÃI ĐẦM TRẦU - SÀI GÒN

(Ăn: sáng, trưa, tối)
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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.

 

Buổi chiều:

Ghé tham quan Miếu An Sơn nơi thờ phụng bà Yến Phi mẹ của Hoàng Tử Cải. Viếng Vân Sơn Tự ngôi chùa
linh thiêng trên đảo, và ngắm nhìn vẻ đẹp của thị trấn Côn Đảo từ trên cao.

Tiếp đến đoàn đi tham Bảo Tàng Côn Đảo. Nơi trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật. Khái quát lịch sử
nhà tù Côn Đảo từ 1862- 1975, sự phát triển Côn Đảo từ giải phóng đến nay, theo bốn chuyên đề: Thiên
nhiên Côn Đảo, Địa ngục trần gian, trường học đấu tranh cách mạng, Côn Đảo ngày nay.

Chiều Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay về TP.HCM.

Ăn tối tại nhà hàng. Ngủ đêm tại Sài Gòn.

 

NGÀY 03: SÀI GON - MỸ THO - CẦN THƠ

(Ăn: sáng, trưa, tối)

06:00 đón quý khách tại khách sạn.

Khởi hành đến thành phố Mỹ Tho của Tỉnh Tiền Giang.

07:30 Dùng bữa sáng tại nhà  hàng Mekong Restop.

08:30 Đoàn xuống bến đò 30/04 du thuyền đưa quý khách đi Tân Thạch (Bến Tre).

 

Nghe khách hàng thuyết minh về toàn cảnh 4 đảo Tứ Linh Long - Lân - Qui - Phụng.

Từ xa Quý Khách ngắm nhìn Cầu Rạch Miễu - Cầu dài thứ hai của Đồng bằng Sông Cửu Long - Công trình
hoàn toàn được người Việt Nam thiết kế và thi công.

Tàu đưa du khách vào tham quan vườn trái cây - trại mật ong - thưởng thức mật ong và trái cây.
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Tiếp tham quan lò kẹo dừa, kẹo chuối, mua quà lưu niệm.

Cùng tìm hiểu nét sinh hoạt đặc trưng của Văn hóa Miệt vườn Nam Bộ, nghe và giao lưu Đờn ca Tài tử,
thưởng thức trái cây theo mùa.

 

10:30 Khám phá kênh rạch Miền Tây bằng xuồng chèo len lỏi trong những hàng dừa nước rợp bóng mát,
ngắm nhìn cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân Xứ Cù lao.

11:00 Đi xe ngựa trên đường làng ngắm nhìn những vườn cây ăn trái, vườn dừa và cuộc sống bình dị của
người dân Xứ Dừa.

12:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng ở cù lao, trải nghiệm đời sống của người dân.

15:00 Thuyền đưa du khách trở lại Bến Tàu 30/4, khởi hành đi Cần Thơ.

 

Đến Cần Thơ - nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.

19:00 Dùng bữa tối tại nhà hàng...

Nghỉ đêm khách sạn tại Cần Thơ.

Quý khách tự do vui chơi chụp ảnh tại Cầu Tình Yêu, thưởng thức các món ăn đêm như vịt nấu chao, các
món đặc sản nam bộ…

 

NGÀY 04: CẦN THƠ - CÀ MAU

(Ăn: sáng, trưa, tối)

05:30 Du khách đến bến Ninh Kiều: Thuyền đưa du khách tham quan chợ nổi Cái Răng.

Tìm hiểu cách thức sinh hoạt mua bán của người dân tại khu vực chợ nổi với cách thức mua bán nhiều mặt
hàng nông sản, trái cây đa dạng trên sông Cần Thơ.

 

08:00 Đoàn ghé tham quan Nhà Cổ Bình Thủy - Là một công trình kiến trúc mang nhiều giá trị văn hóa lịch
sử khi kết hợp kiến trúc phương Tây và phương Đông với nhiều họa tiết và hoa văn đẹp mắt, các hiện vật
trong ngôi nhà cũng là nơi mà nhiều bộ phim truyền hình lấy bối cảnh để quay trong đó phải kể đến bộ
phim Người Tình của đạo diễn Pháp Annaud.

 

09:00 Ghé tham quan chùa Nam Nhã nổi tiếng trong vùng không chỉ bởi vẻ đẹp của kiến trúc thanh nhã,
khung cảnh tĩnh mịch giúp thân tâm an lạc, mà còn bởi quá khứ có những hoạt động thúc đẩy nâng cao
nhận thức và dân trí cho người dân Nam Bộ, trở thành điểm tham quan ý nghĩa của du lịch Cần Thơ.

 

10:00 Khởi hành đi Cà Mau.
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Trên đường đi đoàn ghé tham quan Nhà Thờ Cha Bửu Diệp, trung tâm hành hương công giáo lớn nhất khu
vực miền Tây.

16:00 Đến Cà Mau đoàn nhận phòng khách sạn.

Dùng cơm tối tại nhà hàng. Ngủ đêm tại Cà Mau.

 

NGÀY 05: CÀ MAU - NĂM CĂN - ĐẤT MŨI - BẠC LIÊU

(Ăn: sáng, trưa, tối)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:30 Khởi hành về Năm Căn - thị trấn Cực Nam giàu có nguồn tài nguyên thủy hải sản.

 

Đoàn tiếp tục hành trình đến xã Đất Mũi trên con đường xuyên qua những nẻo đường cuối cùng của tổ
quốc qua các địa danh như: sông Cửa Lớn, rạch Ông Trang, rạch Tàu… xuyên qua vùng đất U Minh Hạ với
những cánh rừng tràm bạt ngàn để chinh phục điểm cực Nam Việt Nam. Đến mũi Cà Mau đoàn tham quan:

• Tham quan mốc tọa độ quốc gia.

• Panô biểu tượng mũi Cà Mau.

• Lên Vọng Lâm Đài cao trên 20m để ngắm nhìn tòan cảnh Mũi Cà Mau.

• Tham quan mô hình thu nhỏ Làng Rừng kháng chiến.

 

12:00 Quý Khách dùng cơm trưa.

13:00 Đoàn trở về lại Bạc Liêu  nghỉ ngơi.

17:00 Về đến Bạc Liêu đoàn nhận phòng nghỉ ngơi.

Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Nghỉ đêm khách sạn tại Bạc Liêu.

 
NGÀY 06: BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG - SÀI GON

(Ăn: sáng, trưa, tối)

06:00 Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.

08:00 Khởi hành về TP. Hồ Chí Minh. Trên đường đi xe đưa quý khách viếng.

Tiếp tục hành trình về Bạc Liêu, xe đưa quý khách tham quan và viếng mộ cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, người
sáng tác ra bài Dạ Cổ Hoài Lang, tiền đề của nghệ thuật ca ra bộ, cải lương rất đặc sắc của Nam Bộ. Tham
quan Nhà Công Tử Bạc Liêu người giàu có và quyền lực nhất miền Nam một thời với giai thoại đốt tiền nấu
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trứng.

 

10:00 Đoàn tiếp tục khởi hành đi Sóc Trăng, đến Sóc Trăng, đoàn viếng Chùa Mã Tộc (Chùa Dơi), Chùa Đất
Sét, là những ngôi chùa cổ của người Khơme nổi tiếng tại Sóc Trăng. 

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

13:30 Đoàn khởi hành về lại Tp. HCM theo trục Quốc Lộ 1. Tham quan chiêm ngưỡng cây cầu đẹp nhất
miền Tây nối liền hai bờ sông Hậu - cầu Cần Thơ. Trên đường về Quý khách mua đặc sản Miền Tây như
Nem Lai Vung, trái cây miền sông nước … về làm quà cho người thân.

 

15:00 Ghé tham quan làng nghề sản xuất kẹo dừa Bến Tre cùng thưởng thức kẹo và miễn phí và mua sắm
tại đây.

18:30 Về đến TP. HCM đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau đó HDV sẽ phụ quý khách nhận phòng khách
sạn nghỉ ngơi.

 

NGÀY 07: TP.HCM - PHAN THIẾT

(Ăn: sáng, trưa, tối)

06:30 Xe và HDV của Công Ty Du Lịch Nắng Mới đón Quý Khách tại điểm hẹn.

Khởi hành đi Thành Phố Biển Phan Thiết.

08:00 Dùng bữa sáng tại nhà hàng, xe tiếp tục lộ trình đi Phan Thiết.

Trên đường đi quý khách sẽ được Hướng Dẫn Viên thuyết minh tìm hiểu một số danh lam thắng cảnh như:
Núi Tàkú,  Dinh Thầy Thím, … đặc sản trái cây Thanh Long…

 

11:30 Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Đến Phan Thiết trên đường đi thưởng ngoạn quần thể danh
lam, thắng cảnh nổi tiếng của Phan Thiết như: Tháp Chàm Poshanu, Lầu Ông Hoàng, Bĩa Đá Ông Địa, rặng
dừa Hàm Tiến,…

13:30 Đoàn đến Mũi Né. Quý khách làm thủ tục nhận phòng và nghỉ ngơi.

15:00 Tự do tắm biển, hoặc xe đưa quý khách đi tắm bùn khoáng tại trung tâm bùn Khoáng Mũi Né.

18:00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng.

Sau bữa tối tự do khám phá Phan Thiết về đêm hoặc đăng ký xem show diễn Làng Chài tại đây (chi phí
chưa bao gồm).

 

NGÀY 08: ĐỒI CÁT BAY - TP.HCM
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(Ăn: sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng bữa sáng tại nhà hàng. Quý Khách làm thủ tục trả phòng.

07:30 Đoàn khởi hành tham quan Đồi Cát Bay. Với hình dạng thay đổi theo giờ và màu cát thay đổi do đặc
điểm kiến tạo, Đồi Cát Bay là một bức tranh giản đơn nhưng mang nét quyến rũ tiềm ẩn. Quý khách có thể
thuê xe jeep để di chuyển tham quan và nhiều hơn (chi phí tự túc).

 

Đoàn ghé tham quan Trường Dục Thanh  nơi Bác Hồ từng dạy học khi ở Phan Thiết,  Dinh Vạn Thủy Tú nơi
có bộ xương cá Ông lớn nhất cả nước.

11:30 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Khởi hành về TP.HCM. Đoàn sẽ ghé một trong những cơ sở sản xuất nước mắm nổi tiếng tại Phan Thiết
mua sắm đặc sản về làm quà cho người thân và bạn bè.

18:30 Xe đưa đoàn về lại điểm hẹn ban đầu.

Chia tay Quý khách 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 8 ngày 7 đêm 2 sao 9,850,000đ  Máy Bay + 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 CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:

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

Vé máy bay Sài Gòn - Côn Đảo - Sài Gòn.

Tàu tham chợ nổi Cái Răng, Tàu tham quan cù lao.

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 01 bữa điểm tâm tại khách sạn + 07 bữa tại nhà hàng.
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+ Ăn chính: 15 bữa ăn chính tiêu chuẩn 100.000 đ/suất.

Hotel  2 sao tiêu chuẩn 02-04 khách/phòng.

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:

Chi phí chương trình Teambuilding và Gala Dinner và Lửa Trại.

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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