
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÔNG TY DU LỊCH CAO NIÊN 

89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 

Tel: 1900.63.64.12 & 0909.145.389 

www.caonien.vn 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

TRÀ VINH – SÓC TRĂNG – QUAN ÂM NAM HẢI 
 

-  Thời gian: 3 ngày 2 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 30/1/2023 (mùng 9 tết) 
 

NGÀY 01: TP.HCM – TIỀN GIANG – BẾN TRE – TRÀ VINH  
6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Tiền Giang dừng chân dùng 
điểm tâm sáng tại nhà hàng Mekong Restop. Đến Tiền Giang Đoàn viếng chùa Sắc Tứ Linh 
Thứu Cổ Tự - Ngôi chùa được vua Gia Long sắc phong năm 1812. Đoàn khởi hành qua 
cầu Rạch Miễu đến Bến Tre Đoàn tham quan Chùa Viên Minh - Trụ sở của giáo hội phật giáo 
tỉnh Bến Tre. Tiếp tục hành trình qua cầu Hàm Luông đến Mỏ Cày qua cầu Cổ Chiên đến Trà 
Vinh ăn trƣa. Nhận phòng nghỉ trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn Viếng Chùa Âng - ngôi chùa nổi tiếng và cổ nhất Trà Vinh, tham quan Ao 
Bà Ôm, Bảo tàng văn hóa dân tộc Khơ Me. Viếng chùa Hang - Ngôi chùa khá linh thiên 
của người dân Trà Vinh. Ăn tối, nghỉ đến tại Trà Vinh. 
 

NGÀY 02: TRÀ VINH - SÓC TRĂNG  - BẠC LIÊU 
Buổi sáng: Đoàn trả phòng, dùng điểm tâm sáng. Khởi hành đi Sóc Trăng dùng cơm trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn viếng chùa Kh’Leang - Ngôi chùa đầu tiên kết hợp phong cách kiến 
trúc và điêu khắc Kh'mer - Hoa - Việt. Tiếp đến đoàn viếng Chùa Dơi - nơi có đàn dơi 
sống nhiều nhất. Chùa Đất sét - ngôi chùa có kiến trúc làm toàn bằng đất sét độc đáo. 
chùa SamRong – ngôi chùa có tượng phật nằm - dài nhất Việt Nam. Chùa Chén Kiểu. 
Đến Bạc Liêu Đoàn nhận phòng khách sạn, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

NGÀY 03: BẠC LIÊU - TP.HỒ CHÍ MINH  
Buổi sáng: Đoàn trả phòng, dùng điểm tâm. Đoàn viếng Phật Bà Nam Hải - điểm hành 
hƣơng nổi tiếng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Chùa Xiêm Cán. Đoàn khởi hành về Cần Thơ 
ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn viếng Đình Bình Thủy - Ngôi đình nổi tiếng ở Cần Thơ. 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: 2.650.000đ/khách 

Gía tour bao gồm: 
 + Xe vận chuyển đời mới 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.  
 + Nƣớc uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
 

Giá tour không bao gồm: 
 + Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình. 
 + Phụ thu phòng đơn: 800.000VNĐ/khách (với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

 GIÁ TOUR TRẺ EM:  
- Tr  em dƣới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (Gia đình lo cho b  tất cả các phí – nếu có).  
- Tr  em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 50  giá tour; b  ngủ chung với cha m . 
- Tr  em từ 11 tuổi trở lên: 100  giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


