Chương trình du lịch

CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Ô tô / Khởi hành: Thứ 7 hằng tuần; Mùng 2 Tết Âm lịch

Điểm nổi bật:
✔ Chơi các trò chơi dân gian tại KDL Mỹ Khánh: bơi xuồng, đi cầu dây, tham quan vườn
cây ăn trái...
✔ Chinh phục cực Nam Tổ quốc: check-in mũi Cà Mau, Đài Quan Sát, mốc tọa độ...
✔ Khám phá Bạc Liêu: nhà công tử Bạc Liêu, nhà thờ Tắc Sậy
✔ Tham quan Sóc Trăng: nhà hát Cao Văn Lầu, chùa Dơi, chùa Đất Sét, chùa Khơ Leng
✔ Du ngoạn Cần Thơ với bữa tối trên du thuyền, chợ nổi Cái Răng, Cù Lao Thới Sơn...
NGÀY 1: TPHCM – CẦN THƠ - KDL MỸ KHÁNH – CÀ MAU
/ TỐI)

(ĂN SÁNG / TRƢA

Sáng: Xe ô tô và hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn. Chào mừng các thành viên của đoàn đã
tham gia chương trình tour Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau 4 ngày 3 đêm. Xe dọc
theo quốc lộ 1A xuôi về miền đồng bằng sông Cửu Long.
Đến Tiền Giang Quý khách dùng điểm tâm với đặc sản hủ tiếu Mỹ Tho - là món ăn trứ danh
lâu đời. Những sợi hủ tiếu dai ngon cùng nước lèo xương, mực ngọt lịm.
Đoàn tiếp tục khởi hành đi Cần Thơ.
Trưa: Đến khu du lịch Mỹ Khánh, đoàn dùng bữa trưa với thực đơn hấp dẫn. Trong không gian
trữ tình Nam bộ cùng những cô phục vụ mặc áo bà ba rất duyên dáng. Chắc chắn quý khách sẽ
có buổi cơm gia đình thật ấm cúng và vui vẻ bên nhau.

Sau khi thưởng thức xong bữa trưa, Quý khách tham quan khu du lịch – vƣờn trái cây Mỹ
Khánh:




Khu vui chơi giải trí: Bao gồm khu trò chơi dưới nước như bơi xuồng, đạp thiên nga, ô
tô nước, xe đạp nước, đi cầu khỉ, đi cầu dây. Thay đổi cảm giác hồi hộp bằng trò chơi hấp
dẫn “Câu cá sấu mang về”, tham quan khu vườn thú hoang dã và phong phú chủng loại.
Ngoài ra, quý khách sẽ vô cùng thích thú khi được tận tay cho cá bú bình tại Hồ Cá Chép.
Thỏa chí vui vẻ và sảng khoái khi xem các tiếc mục đua heo, đua chó, xiếc khỉ. Khám
phá vườn trái cây Mỹ Khánh hoặc khu trò chơi xe điện đụng, xem phim 6D... vô cùng đa
dạng.
Ẩm thực Mỹ Khánh: Quý khách có dịp thưởng thức món ăn đặc sản của người Miền
Tây như: Bánh xèo, Cá nướng trui, mắm kho bông súng trắng, Ba Khía, Chuột thui
rơm… (Chi phí tự túc)

Chiều: Đoàn tiếp tục hành trình đến với Cà Mau. Tới Cà Mau đoàn nhận phòng khách sạn, nghỉ
ngơi.
Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Tự do khám phá Cà Mau về đêm.
Hãy tìm đến chợ đêm Cà Mau, ghé qua các gian hàng ẩm thực đặc sắc và thưởng thức những
món ăn tuyệt ngon được yêu thích như tôm tít, chả trứng mực đất mũi, rùa rang muối. Nếu bạn là
người yêu âm nhạc, hãy đến tuyến đường Phan Ngọc Hiển, nơi đây là địa điểm hấp dẫn không
thể bỏ của của các bạn trẻ thích sôi động.
NGÀY 2: CÀ MAU – ĐẤT MŨI – BẠC LIÊU

(ĂN SÁNG / TRƢA/ TỐI)

Sáng: Dùng điểm tâm sáng, đoàn làm thủ tục trả phòng.
Đến Đất Mũi đoàn tham quan Công viên văn hóa Mũi Cà Mau nằm trong khu dự trữ sinh
quyển thế giới Mũi Cà Mau.





Thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của rừng đước bạt ngàn và màu xanh của biển trời mênh
mông tại Đài quan sát - nơi duy nhất trên cả nước có thể nhìn thấy mặt trời mọc trên
biển Đông và lặn ở phía biển Tây.
Tham quan Mốc Tọa Độ của quốc gia.
Chụp hình lưu niệm với tƣợng đài hình con tàu đang vƣơn mình ra biển – biểu tượng
của đất mũi Cà Mau.

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.
Chiều: Đoàn rời Cà Mau về lại Bạc Liêu, tham quan:




Nhà thờ Tắc Sậy – Cha Diệp: Với kiến trúc lạ, cùng câu chuyện cảm động về cuộc đời
Linh Mục Trương Bửu Diệp – người đã hy sinh vì đạo để cứu giáo dân. Nhà thờ Tắc Sậy
đã trở thành điểm đến tín ngưỡng thu hút hàng trăm tín đồ và du khách tới ghé thăm.
Nhà công tử Bạc Liêu: Với thiết kế theo phong cách Pháp và vật liệu chuyển từ Pháp
sang, đây được xem là ngôi nhà bề thế nhất Nam Kỳ lục tỉnh đầu thế kỷ 20. Du khách
đến đây ngoài việc tham quan, tìm hiểu kiến trúc, hiện vật lịch sử thì còn có dịp nghe kể
về cuộc đời “dân chơi” của công tử giàu nhất miền nam thời bấy giờ.

Đoàn trở về khách sạn nhận phòng.
Tối: Xe đưa đến nhà hàng dùng cơm chiều. Du khách khám phá Bạc Liêu về đêm. Đến thưởng
ngoạn tại Quảng Trường Hùng Vương, ngắm công trình văn hóa Đờn Kìm cách điệu, hay lang
thang thưởng thức ẩm thực tại chợ đêm Bạc Liêu với bún nước lèo, bánh xèo, lẩu mắm, bánh
tằm...
NGÀY 3: BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG – CẦN THƠ

(ĂN SÁNG / TRƢA/ TỐI)

Sáng: Dùng điểm tâm sáng, đoàn làm thủ tục trả phòng. Khởi hành tham quan:
 Nhà hát Cao Văn Lầu: Một công trình khái quát về thân thế, sự nghiệp của cố nhạc sĩ
Cao Văn lầu, ghi nhận công ơn đối với nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ. Công trình đã
được ghi nhận kỷ lục: nhà hát có hình dạng 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam.
Đoàn đến Sóc Trăng, tham quan nét văn hóa đặc sắc trong kiến trúc chùa:
 Hệ thống Chùa Dơi, Chùa Đất Sét, Chùa Kơ’leng tạo nên quần thể kiến trúc đẹp mắt,
linh thiêng. Tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.
Trưa: Đoàn về nhà hàng dùng cơm trưa.
Chiều: Tiếp tục lộ trình đi Cần Thơ. Đến nơi, đoàn về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.

Tối: Xe đưa đến Bến Ninh Kiều, Đoàn tham gia chương trình: “thƣởng ngoạn du thuyền trên
sông Hậu”. Cùng thưởng thức nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử với những chất giọng ấm cúng trữ
tình, đậm chất Miền Tây Nam Bộ, dùng bữa tối trên du thuyền là nét văn hóa cao sang từ ngàn
xưa, mà bất cứ du khách đến đây đều muốn trải nghiệm.
Đoàn tự do dạo phố đêm.
NGÀY 4: CẦN THƠ – CHỢ NỔI – CÙ LAO THỚI SƠN – SÀI GÒN (ĂN SÁNG / TRƢA/
TỐI)
Sáng: Quý khách dậy sớm, cùng tìm hiểu văn hóa của người dân Cần Thơ với chuyến đò tham
quan đặc sắc:
 Chợ Nổi Cái Răng: Hơn 100 năm hình thành và phát triển, chợ nổi Cái Răng trở thành
biểu tượng du lịch đặc trưng của TP Cần Thơ. Hãy đến tham quan Chợ nổi, để cùng cảm
nhận thực sự cuộc sống miền sông nước, cùng nhau lắng nghe giọng hò ngọt ngào của cô
gái chèo ghe. Từ rất sớm người dân từ mọi nơi đã đổ về tập trung tại Chợ để buôn bán
hàng hóa nào là: Xoài, nhãn, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, dưa, khoai… trên những
chiếc xuồng. Chợ Nổi đại diện cho văn hóa Miền Tây sông nước.
Đoàn ăn sáng Buffet, làm thủ tục trả phòng, Đoàn tiếp tục hành trình về Mỹ Tho.
 Đến Bến đò 30/04, Quý khách lên du thuyền, ngắm dòng Sông Tiền hiền hậu, ôm cả một
vùng kinh tế lớn. Được nghe câu hò, câu hát của cô gái miệt vườn, cùng ngắm cảnh 04 cù
lao Long, Lân, Qui, Phụng sừng sững trên sông.
 Ngắm Bè Nuôi Cá Nổi: Thuyền chạy dọc theo những bè cá nổi, để du khách tìm hiểu
cách nuôi cá trên sông của người dân địa phương và ngắm nhìn cầu Rạch Miễu.
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng trên cù lao với nhiều món ăn đặc sản địa phương như: cá
tai tượng chiên xù, canh chua cá lóc vô cùng hấp dẫn. Tiếng gió vi vu theo những rặng dừa, tiếng
sóng nước xô đẩy rì rào, một buổi ăn trưa thật bình dị và thư thái.
 Tham quan Cù lao Thới Sơn: Tại đây du khách có thể tản bộ trên đường làng, tham
quan vườn cây ăn trái, thưởng thức các loại trái cây theo mùa và nghe đờn ca tài tử Nam
Bộ. Đến tham quan trại nuôi ong mật, tham quan lò kẹo dừa, thưởng thức trà mật ong

chanh, rượu chuối hột và bánh mứt. Trải nghiệm cảm giác chèo len lỏi trong rạch nhỏ
ngắm nhìn hai hàng dừa nước thiên nhiên và phong cảnh đơn sơ của miệt vườn.
Chiều: Chia tay với người dân xứ Cù Lao, đoàn khởi hành về lại TP.HCM.
Về đến TP.HCM, hướng dẫn viên Vietnam Booking chia tay và hẹn gặp lại Quý khách.

Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn
đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình.
Quy định của khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00.
(Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có phòng
trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong thời gian
chờ đợi)
Giá tour bao gồm:
● Xe ô tô 29 đến 45 chỗ (tùy số lượng khách) đời mới máy lạnh, ghế bật vận chuyển theo
chương trình.
● Khách sạn 3-4 sao tiện nghi, ngủ 02-03-04 người/phòng. Đặc biệt: Đặt tour Tết tặng kèm
1 đêm nghỉ khách sạn 5 sao.
● 07 bữa ăn chính theo chương trình.
● 04 bữa sáng tại nhà hàng.
● Vé tham quan các điểm có trong chương trình.
● Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên suốt tuyến du
lịch
● Nước uống phục vụ trên xe, nón, khăn ướt.
● Bảo hiểm du lịch trọn tour (có điều kiện trong phần lưu ý chung) với mức đền bù tối đa
100 triệu đồng/người/vụ.
● Quà tặng đặc biệt dịp Tết: Bộ mền gối du lịch cao cấp 2in1
Không bao gồm:
● Hóa đơn thuế GTGT
● Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác.

● Tiền tip cho lái xe và hƣớng dẫn viên:
● Thông thường đối với du khách Việt Nam: 100.000đ/khách
● Tip quy định với khách nước ngoài: tối thiểu 5$/ngày x 3 ngày = 15$
Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):
● Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe).
02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour (tiêu
chuẩn như trẻ em tính phí).
● Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 90% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải
ngủ chung giường với bố mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính
giá như người lớn.
● Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn.
Quý khách cần lƣu ý:
● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport).
● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các
thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ.
● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của
mình.
● Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại.
● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm tham quan cho phù hợp điều kiện
từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm tham quan trong chương
trình.
● Trường hợp ngày khởi hành có từ 6 khách trở xuống, lái xe có thể kiêm hướng dẫn viên.
Đây là những lái xe có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tuyến điểm và văn hóa địa phương.
Quy định hủy tour:
Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking:
Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho
khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong
vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền
mặt hoặc chuyển khoản.
Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng:

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công
ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện
thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền
đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour.
● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính
phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng
● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy
định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến.
Phí hủy đƣợc quy định nhƣ sau:
● Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour.
● Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour.
● Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour
● Hủy 05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour
● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 05 ngày trước ngày khởi
hành.
● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi.
Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn
và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật.
Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn
và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ.
(*) Trách nhiệm của khách hàng:
● Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp,
tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn
tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi
được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi
tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý
khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm
ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour.
● Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các
nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về
tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.

