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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐẤT MŨI CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG 
 

-  Thời gian: 4 ngày 3 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 8/4/2022; 29/4/2022  
 

Ngày 01: Tp HCM – Cà Mau 
6h00: Đoàn khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Cà Mau, dừng chân ăn 
sáng tại nhà hàng Mekong Restop. Tiếp tục khởi hành qua cầu Mỹ Thuận đến Vĩnh Long qua 
cầu Cần Thơ đi Hậu Giang ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan Khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng  – Khu du lịch sinh thái 
rộng hơn 130 hecta. Đoàn đi thuyền xuyên qua rừng tràm tham quan vƣờn chim với hơn 20.000 
cá thể sinh sống bao gồm nhiều loài có tên trong sách đỏ nhƣ Giang Sen, Điên Điển, Cò Nhạn 
… Đoàn tiếp tục hành trình đi Cà Mau tham quan Sân Chim Cà Mau, viếng Quán Âm Cổ Tự, 
nhận phòng khách sạn, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: Đất Mũi Cà Mau – Bạc Liêu 
Buổi sáng: Dùng điểm tâm sáng, Xe đƣa Đoàn đi Mũi Cà Mau tham quan Cột mốc tọa độ 
quốc gia; Panô biểu tượng mũi Cà Mau; Cột Cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau; Cột Mốc cuối cùng 
của Đường Hồ Chí Minh. Dùng cơm trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi Hộ Phòng tham quan nhà thờ Tắc Sậy (Cha Diệp). Tiếp tục 
hành trình đi Bạc Liêu, nhận phòng khách sạn dùng cơm chiều, nghỉ đêm. 
 

Ngày 03: Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng khởi hành tham quan Nhà Công Tử Bạc Liêu, 
Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Chùa Xiêm Cán, Vườn Nhãn Cổ Bạc Liêu, Cánh 
đồng điện gió Bạc Liêu, dùng cơm trƣa.  
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi Sóc Trăng tham quan chùa Chén Kiểu; chùa SamRong – ngôi 
chùa có tượng phật nằm dài nhất Việt Nam. Tiếp tục hành trình về Cần Thơ nhận phòng, ăn 
tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 04: Tp.Cần Thơ – Tp.Hồ Chí Minh 
Buổi sáng: Dùng điểm tâm sáng, trả phòng, xe đƣa Đoàn ra bến tàu Ninh Kiều, đi tàu tham quan 
tìm hiểu về đời sống và sinh hoạt của ngƣời dân Đồng bằng sông Cửu Long qua cảnh sinh hoạt 
mua bán tại Chợ Nổi Cái Răng. 9h00: Xe đƣa Đoàn tham quan vườn du lịch sinh thái Mỹ 
Khánh. Tham quan Thiền viện Phương Nam dùng cơm trƣa. 
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến đi. 

(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 3.600.000 VNĐ/khách 
 

Gía tour bao gồm: 
  + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chƣơng trình. 
  + Ăn  theo chƣơng trình: Từ sáng ngày đi đến trƣa ngày về. 
  + Lƣu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
  + Phí tham quan theo chƣơng trình. 
  + Hƣớng dẫn viên du lịch và nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ đoàn. 
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  + Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/vụ.   
  + Nƣớc uống Aqufina 0,5l/ ngày/khách. Nón du lịch. 
 
Giá tour không bao gồm:  
 + Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình. 
 + Phụ thu phòng đơn: 1.300.000đ/khách (trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 
GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí (gia đình tự lo cho bé các chi phí – nếu có) 
- Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 50% giá tour(ngủ chung giƣờng với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


