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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

HÀNH HƢƠNG THAM QUAN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
 

-  Thời gian: 7 ngày 6 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 2/2/2023 (12 tháng giêng) 
 

Ngày 01: Tp Hồ Chí Minh – Cao lãnh  
6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Cao Lãnh, đoàn ăn sáng tại 
Trung Lƣơng. Đến Long Định vào thăm Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác. Đoàn tiếp tục 
đến  Cai Lậy viếng lăng Tứ Kiệt.  Dùng cơm trƣa tại Đồng Sen (nơi mà quý khách đƣợc đắm 
trong cánh đồng sen Đồng Tháp). 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan di tích lịch sử Gò Tháp (nền văn hóa Phù Nam), thăm miếu 
bà Chúa Xứ, đình thờ Thiên Hộ Dƣơng – Đốc Binh Kiều, về Cao Lãnh thăm lăng mộ cụ 
Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, đền thờ Ông Bà Chủ Chợ (Ông bà Cao Lãnh), nhận phòng, 
ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: Cao Lãnh – Châu Đốc 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm, khởi hành đi Tri Tôn viếng chùa Khơmer Svay-ton, viếng 
nhà mồ Ba Chúc, chùa Phi Lai, chùa Tam Bửu (đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa). Dùng cơm trƣa tại 
núi Sam. 
 

Buổi chiều: Đoàn đi cáp treo lên núi Thiên Cấm chiêm bái tƣợng đức phật Di Lặc (cao 
33,6m - kỉ lục Châu Á) thăm chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, tháp Xá Lợi, Tham quan rừng 
Trà Sƣ, quý khách đi bằng Tắc Ráng len lỏi qua những lũng sen tuyệt đẹp, chèo xuồng ba lá 
vào rừng tràm đây cũng chính là  nơi sinh sống của hơn 70 loài chim. 16h30: Đoàn về thành 
phố Châu Đốc nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 
 

Buổi tối: Xe đƣa đoàn đi ăn tối, tham quan: Chùa Tây An là " ngôi chùa có kiến trúc kết hợp 
phong cách nghệ thuật Ấn Độ và kiến trúc cổ dân tộc đầu tiên tại Việt Nam”; Lăng Thoại 
Ngọc Hầu đây là một danh thắng, công trình kiến trúc cổ tiêu biểu dƣới thời phong kiến; 
Viếng Miếu Bà Chúa Xứ là một di tích nổi tiếng, đồ sộ và lộng lẫy, hàng năm thu hút hàng 
triệu lƣợt ngƣời đến cúng bái. Tự do dạo phố đêm. 
 

Ngày 03: Châu Đốc – Hà Tiên 
Buổi sáng: Đoàn trả phòng, dùng điểm tâm, khởi hành đi Hà Tiên, trên đƣờng dừng tham 
quan và mua sắm tại chợ Tịnh Biên, một khu chợ biên giới lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Đoàn 
tiếp tục đi Hà Tiên, theo đƣờng N1 chạy dọc theo kênh Vĩnh Tế, Quý khách chiêm ngƣỡng kỳ 
công của các bậc tiền nhân trong buổi đầu khai hoang mở đất. Đến Hà Tiên viếng chùa sắc 
tứ Tam Bảo, Phù Dung Tự. Lăng Mộ Họ Mạc (lăng ông Mạc Cửu), dùng cơm trƣa. Nhận 
phòng, nghỉ ngơi. 
 

Buổi chiều: Đoàn viếng mộ và đền thờ bà Mạc Mi Cô, Thạch Động, chùa Phật Đà (chùa 
Lò Gạch), Miếu Năm Ông (miếu ngƣời Hoa), chùa Phật Lớn, Ngoc Liên Tịnh Xá, Tham 
quan cột mốc quốc gia cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia 
314, 1 trong 10 cảnh đẹp của Hà Tiên. Dùng cơm tối, nghỉ đêm tại Hà Tiên. 
 

Ngày 04: Hà Tiên – Cà Mau 
Buổi sáng: Đoàn trả phòng, đùng điểm tâm, tham quan Hòn Chông, ngắm Hòn Phụ Tử, 
Chùa Hang với phong cảnh sơn thủy hữu tình, cùng những cảnh vật nên thơ, tận hƣởng 
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những điều kì thú của Động Kim Cƣơng. Qua Rạch Giá tham quan đền thờ Nguyễn Trung 
Trực là ngôi đình thờ ông sớm nhất và lớn nhất trong số 9 ngôi đền thờ ông trên địa bàn tỉnh 
Kiên Giang. Dùng cơm trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi qua cù lao Tắc Cậu, thƣởng thức hƣơng vị thơm ngon của trái 
thơm Tắc Cậu, qua Miệt Thứ đến Cà Mau, viếng chùa Monivongsa – Kiệt tác kiến trúc của 
ngƣời Khơmer tại Cà Mau. Tham quan Lâm viên 19/5, khu tƣởng niệm Chủ Tịch Hồ Chí 
Minh, viếng chùa Phật Tổ, miếu bà Thiên Hậu (chùa Bà) Đoàn về khách sạn ăn tối, nhận 
phòng nghỉ đêm. 
 

Ngày 05: Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm, trả phòng, khởi hành đi Bạc Liêu, viếng Nhà Thờ Tắc Sậy 
– Mộ của cha Trƣơng Bửu Diệp, vị linh mục đƣợc xem nhƣ một vị thánh vì sự linh thiêng, 
thi ân giáng phúc cho những ai tin tƣởng nguyện cầu. Tham quan nhà công tử Bạc Liêu gắn 
liền với tên tuổi công tử Bạc Liêu nổi danh nhất xứ Nam Kỳ đầu TK XX; Khu lƣu niệm cố 
nhạc sĩ Cao Văn Lầu - Nhạc sĩ tài danh, ngƣời đã làm nên tên tuổi của đất Bạc Liêu với bản 
“Dạ Cổ Hoài Lang”, Viếng chùa Quan Âm Nam Hải  với 32 bức tƣợng hóa thân, Chùa Xiêm 
Cán là ngôi chùa Khơmer lớn nhất và đẹp nhất trong vùng. Dùng cơm trƣa với đặc sản bánh 
xèo Bạc Liêu. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Sóc Trăng, tham quan chùa Dơi - ngôi chùa đã có hơn 400 
năm, khuôn viên chùa là điểm trú ngụ của hàng ngàn con dơi lớn; chùa SamRong – ngôi 
chùa có tượng phật nằm - dài nhất Việt Nam. Dùng cơm trƣa. Đoàn đi qua thị xã Ngã Bảy 
nơi ra đời của bài vọng cổ “Tình Anh Bán Chiếu”. Đoàn về đến Cần Thơ thăm quan Thiền 
Viện Trúc Lâm Phƣơng Nam, Đình Bình Thủy, nhà cổ Bình Thủy, nhận phòng khách sạn, 
nghỉ ngơi. 
Tối: Dùng cơm tối trên du thuyền Ninh Kiều, ngắm bến Ninh Kiều. Nghe đờn ca tài tử cải 
lƣơng. Tự do tham quan thành phố về đêm. 
 

Ngày 06: Cần Thơ – Trà Vinh – Bến Tre 
Buổi sáng: Đoàn đi chợ nổi Cái Răng một trong những chợ nổi lớn nhất Đồng Bằng sông 
Cửu Long, là nét văn hóa mua bán trên sông đặc thù của ngƣời Nam Bộ. Trải nghiệm cuộc 
sống sông nƣớc miền Tây. Dùng điểm tâm. trả phòng, tạm biệt Tây Đô, xe đƣa đoàn đi qua 
cầu Cần Thơ, đến Vĩnh Long viếng Tịnh Xá Ngọc Viên (Tịnh xá đầu tiên của phái Khất Sĩ), 
Văn Miếu Vĩnh Long, khu lƣu niệm cố thủ tƣớng Võ Văn Kiệt. Đoàn tiếp tục đến Trà Vinh 
tham quan chùa Âng, bảo tàng Khơmer, thắng cảnh Ao Bà Om, dùng cơm trƣa. 
 

Buổi chiều: Tham quan mộ và khu lƣu niệm nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu (cụ Đồ Chiểu), 
Chùa Huệ Phƣớc (cô Tƣ Tóc dài). Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. Dùng cơm tối, tự do 
khám phá Tp.Bến Tre. 
 

Ngày 07: Bến Tre – Tp.HCM 
Buổi sáng: Dùng điểm tâm, trả phòng, đoàn đi Mỹ Tho thăm chùa Vĩnh Tràng, Chùa Sắc Tứ 
Linh Thứu, Dùng cơm trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.HCM, kết thúc chuyến đi. 
(thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan) 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 6.500.000VNĐ/khách 
 

 Giá tour bao gồm:  
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  + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chƣơng trình. 
  + Ăn theo chƣơng trình: 7 buổi sáng và 13 buổi chính. 
  + Lƣu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
  + Vé tham quan theo chƣơng trình. 
  + Cáp treo khứ hồi lên Núi Cấm. Tàu tham quan Trà Sƣ, Cái Răng. 
  + Nƣớc uống Aquafina( 0,5l / ngày /khách). 
  + Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000đ. 
  + Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế phục vụ suốt tuyến. 
 

Giá tour không bào gồm: 
  + Chi phí cá nhân khác ngoài chƣơng trình: giặt ủi , điện thoại …. 
  + Phụ thu phòng đơn: 2.200.000VNĐ(với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

Giá Tour trẻ em: 
- Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình lo cho bé tất cả các chi phí – nếu có). 
- Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 50% giá tour(có ghế ngồi, suất ăn,ngủ chung với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

 

HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


