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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 7 ngày 6 đêm khởi hành theo
yêu cầu

Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du Lịch Nắng Mới chuyên tổ chức các chương trình Tour du lịch liên tuyến miền Tây 7 ngày 6 đêm
dành cho các quý khách muốn khám phá vùng đất Nam Bộ xinh đẹp, trù phú và hiếu khách. Chúng tôi tổ
chức các chương trình dài ngày tham quan Miền Tây, tour Xuyên Việt, di sản Miền Trung, hành trình biển
đảo quê hương. Nếu quý khách có ít thời gian hơn có thể khám phá tour liên tuyến Miền Tây 3 ngày 2 đêm,
Tour miền Tây 4 ngày 3 đêm, Du lịch miền Tây 5 ngày 4 đêm... Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để
được tư vấn giá tốt nhất nhé!

NGÀY 01: TP.HCM - ĐỒNG THÁP - KDL GÁO GIỒNG

(Ăn: sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.

07:30 Trả phòng khách sạn khởi hành đi Đồng Tháp - trên đường đi đoàn nghe thuyết minh về các địa danh
đoàn đi qua.

11:00 Đến khu du lịch Gáo Giồng.

Quý khách xuống xe để đi tàu vào khu du lịch, cùng thưởng ngoạn trên sông nước miền tây, tìm hiểu cuộc
sống của người dân địa phương tại  Đồng Tháp để đến với Khu du lịch Sinh Thái Tuyệt đẹp, với những thảm
xanh bạt ngàn của rừng tràm và những cánh đồng ngập nước mênh mông.

Quý khách sẽ được chào đón với những tách trà sen và cùng hạt sen rang là đặc sản của khu du lịch, cùng
xem phim tư liệu về vùng đất tháp 10 thu nhỏ này.

12:00 Quý khách dùng bữa trưa tại làng ẩm thực tự chọn với các đặc sản miền Tây như Chuột Nướng. Cá
Lóc Nướng, Bánh Xèo, Chè Sen…

13:00 Đoàn sẽ giành một chút thời gian câu cá thư giãn bên chiếc võng cạnh ao sen và sân chim Trích, để
tận hưởng không khí trong lành của vùng quê sông nước Gáo Giồng.

15:30 Di chuyển và chinh phục đài quan sát với độ cao 18m, quý khách sẽ được ngắm toàn cảnh Khu du
lịch sinh thái Gáo Giồng - bạt ngàn là tràm với tràm. (Đài quan sát với độ cao 18m).

16:30 Lên tàu trở ra khu Du Lịch. Xe đưa quý khách qua phà An Hòa trước khi về đến thành phố Long
Xuyên.

17:30 Khởi hành về Tp.Long Xuyên, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Dùng cơm tối tại nhà hàng.
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Tự do khám phá thành phố Long Xuyên về đêm.

 

NGÀY 02: LONG XUYÊN - CHÂU ĐỐC

(Ăn: sáng, trưa, tối)

07:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Trả phòng khách sạn, xe đưa du khách đi Châu Đốc.

09:30 Đến Châu Đốc đoàn ghé tham quan -  miếu Bà Chúa Xứ, chùa cổ Tây An Cổ Tự, Lăng Thoại Ngọc Hầu
là các công trình kiến trúc cổ kính, tôn nghiêm, tọa lạc dưới chân núi Sam.

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

14:00 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

15:00 Đoàn di chuyển đến Khu du lịch Núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cẩm Sơn có độ cao 705m so với mặt
nước biển, là ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn. Núi có dáng vẻ hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp
và cây cối luôn xanh tươi. Trên núi có các danh lam và danh thắng như: Chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn,
tượng Phật Di Lặc, hồ Thủy Liêm. (chi phí cáp treo tự túc).

Tự do mua sắm tại chợ biên giới Tịnh Biên với nhiều mặt hàng đa dạng và phong phú.

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

Tự do khám phá Châu Đốc về đêm.

 

NGÀY 03: CHÂU ĐỐC - VƯỜN TRÁI CÂY VÀM XÁNG - CẦN THƠ

(Ăn: sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.

Trả phòng khách sạn.

08:00 Khởi hành đến thành phố Cần Thơ.

10:00 Trên đường về đoàn ghé tham quan vườn trái cây Vàm Xáng với nhiều loại trái cây đa dạng như
quýt, bưởi, sapo, măng cụt, dâu da… vườn được thiết kế và bố trí dựa vào đặc điểm tự nhiên nên vườn vẫn
giữ được nét đẹp mộc mạc, hài hòa với thiên nhiên.

Ngoài ra quý khách có thể tham gia các hoạt động như chèo thuyền trong rạch nhỏ, giở chà, kéo vó, tát
mương bắt cá, câu cá…

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng dưới những tán cây mát rượi thưởng thức những món đặc sản Nam Bộ
tại nhà hàng.

13:30 Khởi hành về lại Tp.Cần Thơ.

Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
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16:00 Tham quan thiền viện Trúc Lâm Phương Nam được xây dựng trên diện tích gần 4 ha, với kết cấu lợp
ngói, khung cột gỗ lim, chánh điện rộng cùng nhà tổ, nhiều tượng Phật được làm bằng gỗ Du Sam…

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tự do khám phá vẻ đẹp Tây Đô về đêm tại bến Ninh Kiều.

 
NGÀY 04: CẦN THƠ - CÀ MAU

(Ăn: sáng, trưa, tối)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:00 Khởi hành đi thành phố Cà Mau.

11:00 Dùng cơm trưa tại thành phố Cà Mau.

13:00 Đoàn tiếp tục đến với Khởi hành về Năm Căn - thị trấn Cực Nam giàu có nguồn tài nguyên thủy hải
sản. Xe đưa Quý Khách ra bến tàu đi canô tham quan Đất Mũi (Mũi Cà Mau):

• 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.

17:00 Khởi hành về lại thành phố Cà Mau, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Dùng bữa tối tại nhà hàng.

Tự do khám phá thành phố Đất Mũi về đêm.

 

NGÀY 05: CÀ MAU - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - SÀI GÒN

(Ăn: sáng, trưa, tối)

Sáng Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

Trả phòng khách sạn khởi hành về lại TP Cần Thơ.

09:00 Khởi hành đến Bạc Liêu, Đoàn đến viếng thăm Nhà thờ Tắc Sậy (Nhà thờ Cha Trương Bửu Diệp).

Tham quan Nhà công tử Bạc Liêu gắn liền với giai thoại các chàng công tử Bạc Liêu nổi tiếng vùng Lục tỉnh
Nam Kỳ xa xưa.

10:00 Tham quan Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu nơi an nghỉ cuối cùng của tác giả bài Dạ Cổ Hoài Lang
nổi tiếng Nam Bộ. Tại đây du khách được nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của ông, quá trình phát
triển nghệ thuật từ bản Dạ Cổ.

11:00 Đến Sóc Trăng, Quý Khách viếng Chùa Mã Tộc (Chùa Dơi) - nơi tập trung hàng ngàn con dơi tự nhiên,

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


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

chùa Đất Sét (Bửu Sơn Tự) với  hàng trăm tượng lớn nhỏ đều được nặn từ đất sét, độc đáo hơn nơi đây còn
có 8 cây nến nặng tổng cộng 1,4 tấn sáp.

12:00 Dùng cơm trưa tại Sóc Trăng.

14:00 Khởi hành về TP. HCMtrên đường Quý khách có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp cầu Cần Thơ nằm trên
quốc lộ 1A nối liền hai bờ sông Hậu thuộc tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

18:00 Về đến TP. Hồ Chí Minh đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng.

Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Ngủ đêm tại Sài Gòn.

 

NGÀY 06: SÀI GÒN - VŨNG TÀU

(Ăn: sáng, trưa, tối)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:30 Khởi hành đi thành phố Vũng Tàu trên cao tốc Long Thành - Giầu Dây hiện đại nhất khu vực phía
nam.

09:30 Ghé tham quan chùa Đại Tòng Lâm ngôi chùa lớn nhất và qui mô nhất tại tỉnh Đồng Nai.

11:00 Đến thành phố biển Vũng Tàu - đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

12:00 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

14:00 Đoàn tự do tắm biển tại Bãi Sau là bãi biển tại thành phố Vũng Tàu với bãi cát trải dài và được quy
hoạch sạch sẽ và tươm tất.

17:00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng.

Sau bữa tối quý khách có thể đi biển thưởng thức các loại hải sản tươi sống, hoặc tham gia vào chương
trình đua chó tại sân vận động Lam Sơn (chi phí không bao gồm - tổ chức vào thứ 7và chủ nhật).

 

NGÀY 07: VŨNG TÀU - SÀI GÒN - TÂN SƠN NHẤT

(Ăn: sáng, trưa)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Xe đưa đoàn đi tham quan tượng Chúa Dang Tay ngắm nhìn toàn cảnh Vũng Tàu từ một trong những
vị trí đẹp nhất Tp hiện giờ. Ngoài ra quý khách có thể thưởng thức cafe tại quán Ô Cấp để có thể ngắm
cảnh biển Vũng Tàu từ đỉnh ngọn đồi - tọa lạc của quán.

11:00 Trả phòng khách sạn - Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Khởi hành về lại điểm đón ban đầu.
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Đoàn dừng chân mua sắm đặc sản tại khu Bò Sữa Long Thành.

17:00 Về đến TP.HCM.

Hẹn gặp lại quý khách trên những chuyến tham quan khác./.

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 7 ngày 6 đêm 3 sao 6,350,000đ  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 CHUNG
GIÁ 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: 11 bữa ăn chính tiêu chuẩn 100.000 đ/suất.

Hotel 3 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.

 

KHÔNG BAO GÔMG:

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

Vé máy bay tùy theo từng đoàn.
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Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Thuế VAT.

 

VÉ DANH 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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