
 

 

KHÁM PHÁ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY 

CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – ĐẤT MŨI – CHÂU ĐỐC – CẦN THƠ 

Thời gian: 4 ngày 3 đêm 

Phương tiện: Máy bay VietNam Airlines + ôtô 

Tạo hóa đã ban tặng cho miền Tây cái đẹp mộc mạc mà nên thơ, với những cánh đồng xanh bát ngát, 

những miệt vườn sai quả, những ngả đường trĩu nặng phù sa. Đặc biệt, du khách sẽ được xuôi về miền 

sông nước hữu tình này để chu du, thưởng ngoạn và trải nghiệm những điều bình dị, chân phương. 

Những điểm hấp dẫn trong hành trình: 

 Trải nghiệm nét văn hóa mua bán trên sông đặc thù của người dân Nam Bộ tại chợ nổi Cái Răng 

– một trong những khu chợ lớn nhất Đồng Bằng sông Cửu Long. 

 Khám phá Miệt Vườn Nam Bộ với vườn cây trái xum xuê và lò hủ tiếu. 

 Khám phá miền cực Nam của đất nước, cũng là nơi khai phá cuối cùng của lưu dân đi mở cõi đất 

phương Nam. 

 Check in cột mốc tọa độ cực Nam tổ quốc và biểu tượng mũi thuyền Cà Mau. 

 Nhà công tử Bạc Liêu - Nơi chứng nhân cho truyền kỳ ăn chơi của Công tử Bạc Liêu. 

 Check in công trình Điện Gió Bạc Liêu 

 Miếu Bà Chúa Xứ - điểm tựa tâm linh của người dân khắp nơi trên cả nước. 

 Cano xuyên rừng, vượt sóng đến với Đất Mũi. 

 Len lỏi dưới khu rừng Tràm Trà Sư Châu Đốc, độc đáo với hàng ngàn – vạn con cò vạc. 

LỊCH TRÌNH TOUR 

NGÀY 1 Hà Nội – Cần Thơ – Cà Mau Ăn trưa, tối. Nghỉ đêm tại  Cà Mau 

NGÀY 2 Cà Mau – Đất Mũi – Tp Cần Thơ Ăn sáng, trưa, tối. Nghỉ đêm tại Cần Thơ 

NGÀY 3 Cần Thơ – Châu Đốc - Cần Thơ  Ăn sáng, trưa, tối. Nghỉ đêm tại Cần Thơ 

NGÀY 4 Cần Thơ – Hà Nội Ăn sáng, trưa 

 

 
 

 
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 

 

Văn phòng Hồ Chí Minh 

ĐC: 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 

ĐT: 19002258/  028.6271 9393 

Email: hcm@saigontours.asia            

Website: www.saigontours.asia 

Văn phòng Hà Nội: ĐC: 44 Nguyễn Viết Xuân, 

P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân 

ĐT: 1900 2258/ 024 22121358 

Email: hanoi@saigontours.asia 

Website: www.saigontours.asia 

 



 

NGÀY 1: HÀ NỘI – CẦN THƠ  – CÀ MAU                                    (Ăn trưa, tối) 

04h00: Xe và hướng dẫn viên đón đoàn tại Công viên Thống Nhất – Đường Trần Nhân Tông – Quận Hai 

Bà Trưng – Tp Hà Nội, khởi hành đi sân bay Nội Bài đáp chuyến bay VN1203 lúc 06h45 đi Cần 

Thơ. 

09h05: Đến sân bay Cần Thơ, xe và hướng dẫn viên địa phương đón đoàn đi Sóc Trăng. Quý khách dừng 

chân ham quan Chùa Dơi - ngôi chùa độc đáo và nổi tiếng nhất ở Sóc Trăng. Nơi đây được xem là 

biểu tượng văn hóa Phật giáo của người Khmer vùng này. Đặc trưng của nó là kiến trúc và những 

con dơi ngựa ăn trái cây sống trong khuôn viên chùa.  

11h30: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Quý khách khởi hành đi Bạc Liêu, đoàn thăm quan. 

 Tham quan Nhà công tử Bạc Liêu - Nơi lưu giữ những giai thoại và câu chuyện về Công tử Bạc 

Liêu. Ngoài việc tham quan hệ thống nhà cổ độc đáo này bạn còn được xác minh những câu 

chuyện cùng người con của Công Tử Bạc Liêu. Chú hiện đang bán sách và là một chứng nhân đặc 

biệt của truyền kỳ Hắc Công Tử – Công tử Bạc Liêu. 

 Công trình Điện Gió Bạc Liêu, nằm ở phía đông của Tp Bạc Liêu, với những tuabin quạt gió 

khổng lồ, cảnh quan rất kỳ vỹ. Điện gió Bạc Liêu là 1 trong những nhà máy điện gió đầu tiên ở 

Việt Nam. 

 Sau khi thăm quan xong, quý khách lê xe đi Cà Mau. Đến Cà Mau, quý khách nhận phòng khách sạn 3 

sao, nghỉ ngơi. 

Tối    : Quý khách ăn tối tại nhà hàng, tự do khám phá thành phố Cà Mau và nghỉ đêm tại khách sạn. 

   

 

NGÀY 2: CÀ MAU - NĂM CĂN – ĐẤT MŨI – THÀNH PHỐ CẦN THƠ  (Ăn sáng, trưa, tối) 

Sáng : Quý khách ăn sáng và trả phòng khách sạn. Xe đưa Quý khách đến Năm Căn, Quý khách lên 

cano đi tham quan Đất Mũi. Tham quan và chụp ảnh tại mốc tọa độ quốc gia – GPS 0001, Pano 

biểu tượng của đất Mũi Cà Mau. Tiếp đó Quý khách chinh phục Vọng Hải Đài cao 20,5m ngắm 

nhìn toàn bộ cảnh Đất Mũi….tham quan hệ sinh thái ngập mặn tại VQG Mũi Cà Mau – khu dự trữ 

sinh quyển thế giới. 

https://nucuoimekong.com/chua-doi/
https://nucuoimekong.com/nha-cong-tu-bac-lieu/


 

11h00: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng Đất Mũi. 

12h00: Quý khách lên Cano trở về Năm Căn, lên xe đi thành phố Cần Thơ 

16h00: Quý khách đến thành phố Cần Thơ, nhận phòng khách sạn, ăn tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại khách 

sạn trung tâm thành phố Cần Thơ. 

      

NGÀY 3: CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC – CẦN THƠ               (Ăn sáng, trưa, tối) 

Sáng: Quý khách ăn sáng tại nhà hàng. 

07h30: Đoàn lên xe khởi hành đi Châu Đốc – Tỉnh An Giang. 

09h30: Đến Châu Đốc, đoàn tham quan Rừng Tràm Trà Sư. Khu rừng ngập nước đặc sắc và tiêu biểu của 

tỉnh An Giang, nơi có hàng vạn con cò – vạc về đây kiếm ăn, làm tổ. Quý khách len lỏi theo chiếc 

xuồng máy vào sâu trong rừng tràm và ngắm nhìn những đàn cò vạc bay rợp cả 1 khoảng trời. 

Sau đó, Quý khách tham quan và chụp ảnh “Cầu tre vạn bước” - Một Kỷ lục mới của KDL sinh 

thái Rừng Tràm Trà Sư khai trương từ 01/01/2020 - với chiều dài hơn 2km len lỏi vào rừng, Quý 

khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên sinh thái hoang dã. 

11h30: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, thưởng thức những món ngon đồng quê tại rừng tràm. 

Chiều: Quý khách tiếp tục khám phá Tp Châu Đốc với Miếu Bà Chúa Xứ, ngôi miếu nổi tiếng linh 

thiêng của khắp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Đoàn ghé thăm Lăng Thoại Ngọc Hầu, 

người đã có công huy động dân làm lên con Kênh Vĩnh Tế (Con kênh đào lớn nhất của Việt Nam) 

cho việc thoát lũ của vùng tứ giác Long Xuyên. 

15h00: Quý khách lên xe khởi hành về thành phố Cần Thơ 

17h00: Đến thành phố Cần Thơ, Quý khách về phòng khách sạn. 

19h00: Đoàn tập trung lên xe đi ăn tối tại Du thuyền Cần Thơ. Quý khách vừa thưởng thức ẩm tực miền 

Tây, vừa nghe nhạc Bolero hấp dẫn. Sau bữa tối đoàn tự do khám phá thành phố Cần Thơ với chợ 

đêm Ninh Kiều. 



 

         

 

NGÀY 4:   CẦN THƠ – HÀ NỘI                                     (Ăn sáng) 

Sáng: Quý khách dậy sớm, xe đón Quý khách đi ra bến thuyền đi chợ Nổi Cái Răng – nét đặc trưng của 

sông nước miền Tây, Quý khách ghé Miệt Vườn thưởng thức trái cây và lựa chọn những loại hoa 

quả ngon nhất để mua về làm quà. Đoàn ghé lò hủ tiếu của người dân, cùng tìm hiểu công đoạn 

làm Hủ tiếu của đồng bào Nam Bộ. Đoàn quay lại trung tâm thành phố trả phòng khách sạn. 

10h30: Quý khách khởi hành ra sân bay Cần Thơ. Đáp chuyến bay VN1206 lúc 12h35. 

14h50: Đến Nội Bài, xe và HDV đón đoàn về lại trung tâm thành phố, trả khách tại điểm đón. Chia tay 

đoàn và hẹn gặp lại. 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: VNĐ/KHÁCH 

(Áp dụng cho đoàn ghép khách) 

Ngày khởi hành Người lớn từ đủ 

10 tuổi trở lên 

Trẻ em từ đủ 5 

đến dưới 10 tuổi 

Trẻ em từ đủ 2 

đến dưới 5 tuổi 

Trẻ em 

dưới 2 tuổi 

 5.990.000đ 4.790.000đ 2.390.000đ 350.000đ 

LƯU Ý: GIỜ BAY CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO LỊCH CỦA HÀNG KHÔNG. NẾU GIỜ BAY BỊ THAY 

ĐỔI, CHÚNG TÔI SẼ SẮP XẾP LẠI LỊCH TRÌNH NHƯNG VẪN ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỂM 

THĂM QUAN NHƯ ĐÃ CAM KẾT. 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Xe ô tô đưa đón theo chương trình tại trung tâm thành phố Hà Nội – sân bay Nội Bài và ngược lại. 

 Xe ô tô đưa đón theo chương trình tại Cần Thơ – Sóc Trăng - Bạc Liêu –  Cà Mau – An Giang – 

Cần Thơ 

 Hướng dẫn viên đón tiễn sân bay khứ hồi tại Hà Nội 

 Hướng dẫn viên theo đoàn suốt tuyến tại Cần Thơ. 

 Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Cần Thơ – Hà Nội của VietNam Airlines. 

 Khách sạn trung tâm, đầy đủ tiện nghi. Giờ nhận phòng sớm nhất từ 14h00, trả phòng muộn nhất 

12h00. Tiêu chuẩn nghỉ 02 khách người lớn/ 1 phòng. Nếu lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 3 khách/ 1 



 

phòng. Nếu quý khách không đồng ý ngủ ghép, yêu cầu đóng phụ thu phòng đơn là ……/ 1 khách/ 

4 ngày. 

 Tp Cần Thơ : Khách sạn 4* hoặc tương đương. 

 Tp Cà Mau : Khách sạn 3* hoặc tương đương. 

 Ăn sáng theo tiêu chuẩn tại khách sạn. 

 Ăn chính : 06 bữa, thực đơn 140.000đ/ 1 bữa. 

 Vé tham quan tại các điểm theo chương trình: Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang. 

 Thuyền thăm quan tại Chợ nổi Cái Răng + Miệt vườn. 

 Cano tuyến Năm Căn – Đất Mũi – Năm Căn 

 Bảo hiểm du lịch, mức đền bù 20.000.000đ/ 1 trường hợp. 

 Nước uống theo chương trình 01 chai 500ml/ngày/khách. 

 Mũ du lịch. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

 Chi phí cá nhân không nằm trong chương trình 

 Chi phí phòng đơn (nếu có) 

 Thuế VAT 10% 

 Tiền TIP cho hướng dẫn viên (nếu có) 

Giá tour trẻ em : Áp dụng theo bảng giá. Độ tuổi sẽ được tính từ ngày sinh đến ngày khởi hành. 

 Trẻ em từ đủ 10 tuổi trở lên tiêu chuẩn như người lớn 

 Từ đủ 5 đến dưới 10 tuổi : Tiêu chuẩn ăn ½ suất, ngồi 1 ghế ô tô, ngủ ghép chung với bố mẹ. 

 Từ đủ 2 đến dưới 5 tuổi : Giá tour chỉ bao gồm vé máy bay, bảo hiểm, nước uống. Các chi phí ăn 

uống, vé thắng cảnh nếu phát sinh, cha mẹ sẽ tự lo cho bé. 

 Dưới 2 tuổi : Giá tour chỉ bao gồm chỗ ngồi trên máy bay theo quy định của hàng không, bảo 

hiểm, nước uống. 

CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH: 

Dưới đây là mức phạt hủy tour theo quy định của công ty. Chúng tôi sẽ linh động giải quyết từng 

trường hợp cụ thể trong khả năng cho phép. 

Điều kiện hoàn hủy tour của Bên A (Khách du lịch):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Nếu quý khách hủy tour sau khi đăng ký và trước 20 ngày khởi hành: mất phí cọc tour 

 Nếu quý khách hủy tour từ 15-20 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% giá trị tour. 

 Nếu quý khách hủy tour từ 10-15 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% giá trị tour. 

 Nếu quý khách hủy tour trong vòng 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% giá trị tour. 



 

Lưu ý : Tùy theo điều kiện nào đến trước chúng tôi sẽ áp dụng điều kiện đó. 

Điều kiện quy định vé máy bay: 

 Vé không hoàn hủy, đổi tên, đổi hành trình, tách chặng trong bất cứ trường hợp nào  

 Hành lý bao gồm : 7kg xách tay + 15kg ký gửi. 

 Khi đi máy bay Quý khách nên mang theo môṭ trong các giấy tờ sau: (Chứng minh thư nhân dân 

còn haṇ dưới 15 năm, hoăc̣ hô ̣chiếu, giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 14 tuổi). 

 Với trẻ em 14 tuổi ( Yêu cầu phải có CMTND, nếu trường hợp chưa có phải có giấy xác nhận nhân 

thân theo mẫu và đóng dấu của địa phương nơi cư trú). 

 Với trẻ em không đi cùng bố mẹ phải có giấy xác nhận ủy quyền của bố mẹ có xác nhận của địa 

phương nơi cư trú cho người đi cùng, để làm thủ tuc̣ lên máy bay. 

Các quy định chung: 

 Nếu bên A hủy tour do bị từ chối làm thủ tục tại sân bay do nhân thân / giấy tờ tùy thân Công ty 

chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự việc trên. Các chi phí cho chương trình sẽ không được 

chúng tôi hoàn lại trong trường hợp này. 

 Do tính chất đoàn ghép khách lẻ, nếu đoàn có từ 10 người lớn trở lên, đoàn sẽ khởi hành đúng 

ngày. Nếu đoàn không đủ 10 khách, bên B sẽ sắp xếp ngày khởi hành mới và thông báo cho bên A 

biết trước 15 ngày làm việc. Trường hợp bên A không đi theo lịch khởi hành mới được, bên B sẽ 

hoàn lại tiền cọc cho bên A. 

 Nếu Bên B không tổ chức cho đoàn đi đúng thời gian dự kiến do các nguyên nhân bất khả kháng 

như: Thiên tai, bão lụt, chiến tranh…. Bên B sẽ thu xếp ngày khởi hành mới, mọi chi phí phát sinh 

do hai bên thỏa thuận 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH ! 

 

 

 

 


