Chƣơng trình du lịch

CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – CẦN THƠ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Ô tô / Khởi hành: Thứ 7 hằng tuần & 31/12/2020

Điểm nổi bật:


Thưởng ngoạn phong cảnh thất sơn hùng vĩ, lâm viên núi Cấm, Hà Tiên thập cảnh.



Hành hương miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc, Phù Dung Cổ Tự Hà Tiên.



Viếng lăng Thoại Ngọc Hầu, lăng Mạc Cửu, chiêm bái các vị tiền nhân có công khai
hoang mở đất Phương Nam.



Khám phá thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú của rừng tràm Trà Sư.



Tắm biển Mũi Nai – Hà Tiên



Du ngoạn trên dòng sông Hậu, ghé đất Cù Lao để có những phút giây thư giãn nơi sông
nước miệt vườn.



Mua sắm tại các chợ cửa khẩu biên giới Tịnh Biên.

NGÀY 1: SÀI GÒN – SA ĐÉC – LONG XUYÊN – CHÂU ĐỐC (ĂN SÁNG/TRƢA/TỐI)
Sáng: Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành
đi tour Cần Thơ Châu Đốc Hà Tiên 4 ngày 3 đêm.
Đến ngã ba Trung Lương đoàn dùng điểm tâm sáng, tiếp tục đi theo Quốc lộ 1, cầu dây văng Mỹ
Thuận, qua phà Vàm Cống tới Long Xuyên (tỉnh An Giang).
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa ở Long Xuyên.

Chiều: Xe tiếp tục hành trình du lịch miền Tây đặc sắc, ghé thăm:
 Chùa Bàu Mƣớp: Không chỉ nổi tiếng qua những câu chuyện kể về phúc lành Bà Chúa
Xứ Bàu Mướp đem lại cho người dân đến cúng viếng, miếu còn thu hút đông đảo du
khách đến tham quan bởi cảnh sắc thiên nhiên đẹp tuyệt vời. Quý khách xin quẻ, xin xăm
tại miếu.
 Ghé Châu Lăng, Xà Tón thưởng thức hương vị trái thốt nốt mới hái tại vườn.
 Đến huyện Tri Tôn, về vùng Bảy Núi, nơi có các ngọn Thiên Cấm Sơn, Anh Vũ Sơn,
Ngũ Hồ Sơn, Phụng Hoàng Sơn, Liên Hoa Sơn, Thủy Đài Sơn, Ngọa Long Sơn, hơp
thành dãy thất sơn hùng vĩ – Đệ nhất thắng cảnh An Giang.
Tiếp tục chuyến hành hương trên Núi Cấm, qua hệ thống cáp treo tại khu du lịch Lâm Viên (chi
phí cáp treo tự túc), chinh phục đỉnh Thiên Cấm Sơn, viếng cảnh chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn,
chiêm bái Đức Phật Di Lặc cao 32m. Sau khi đảnh lễ Chư Phật và chư Bồ Tát, Quý khách thư
thái trong một quần thể cảnh chùa núi thanh tịnh có hồ Thủy Liêm, vồ Thiên Tuế, động Thủy
Liêm, vồ Bồ Hông, suối Thanh Long, hang Bác Vật Lang, hang Ông Thẻ, điện 13 tầng.
Trở về Châu Đốc, Quý khách dùng bữa chiều.
Tối: Đoàn đi hành hương Miếu Bà Chúa Xứ – Vị Thần Bà nổi tiếng linh hiển ở miền Tây.
 Chùa Hang: Ngôi chùa gắn với truyền thuyết có 2 con rắn lớn biết nghe Kinh Phật.
 Tây An Cổ Tự: Ngôi chùa mang phong cách nghệ thuật Ấn Độ độc đáo kết hợp với kiến
trúc Việt Nam cổ xưa
 Lăng Thoại Ngọc Hầu: Là di tích lịch sử cấp quốc gia và là một trong những công trình
hiếm hoi còn nguyên vẹn từ thời Nguyễn ở đất Tây Nam Bộ.
Quý khách có thể thuê xe lôi đi chợ Châu Đốc, chợ đêm Núi Sam hoặc đến với các làng ẩm thực,
trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí ở Châu Đốc.
Đoàn về khách sạn và nghỉ đêm tại Châu Đốc.
NGÀY 2: CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN

(ĂN SÁNG / TRƢA/TỐI)

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng, sau đó xe đưa đoàn rời Châu Đốc, đi tham quan:
 Rừng tràm Trà Sƣ: Một trong những khu rừng ngập nước có diện tích lớn ở miền Tây,
là nơi trú ngụ, sinh tồn của hàng trăm loại động thực vật khác nhau. Xuồng xuôi theo

những con rạch đầy lục bình bèo hoa dâu xanh mướt, xen lẫn là những đầm bông sen
hồng, bông súng tím. Quý khách ngắm phong cảnh, lên đài cao quan sát toàn cảnh rừng
Trà Sư.
 Cửa khẩu Tịnh Biên: Quý khách mua sắm các loại hàng hóa sản xuất từ Thái Lan,
Campuchia, rất phong phú, giá phải chăng.
Trưa: Tới Hà Tiên, đoàn làm thủ tục nhận phòng khách sạn. Quý khách dùng bữa trưa.
Chiều: Đoàn tham quan những địa điểm du lịch Hà Tiên nổi tiếng:
 Bãi biển Mũi Nai: Nằm tại vị trí tây nam của tổ quốc, nơi bạn sẽ được ngắm hoàng hôn
lộng lẫy đẹp nhất Việt Nam. Quý khách hưởng thức cà phê ở đồi Nai Vàng.
 Đỉnh Tà Pang: Hoặc bạn cũng có thể ngồi xe máng trượt lên đỉnh Tà Pang ngắm toàn
cảnh non nước Hà Tiên trầm mặc, hiền hòa, xa xa là đảo Phú Quốc và đất nước
Campuchia tươi đẹp.
 Núi Bình San: Một trong 10 cảnh đẹp của đất Hà Tiên, núi có độ cao hơn 50m, quanh
năm luôn bao phủ một màu xanh tươi tốt.
 Lăng Mạc Cửu: Viếng lăng và nghe kể về gia phả họ Mạc, có công khai trấn đất Hà
Tiên vào thế kỷ 18.
 Thạch Động: Hay còn gọi là Thạch Động thôn vân, bước vào bên trong du khách sẽ thấy
được một hệ thống hang động vô cùng kỳ ảo với nhiều thạch nhũ đá có hình thù kỳ thú.
 Phù Dung cổ tự: Đến Chùa Phù Dung bạn không chỉ để được nghe những truyền thuyết,
tích xưa đầy thú vị, mà còn có dịp vãn cảnh chùa yên tĩnh và đầy trầm tư tại núi Bình San
kỳ vĩ.
Quý khách dùng bữa chiều.
Tối: Quý khách tự do vui chơi. Nghỉ đêm tại Hà Tiên.
NGÀY 3: HÀ TIÊN – RẠCH GIÁ – CẦN THƠ

(ĂN SÁNG/TRƢA/TỐI)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng, trả phòng.
Sau đó đoàn khởi hành đi:
 Hòn Chông: Do địa hình đá vôi lởm chởm, có nhiều mỏm núi nhọn và dựng đứng như
những cây chông cắm ngược nên gọi là Hòn Chông. Tại đây có chùa chiền, đền miếu,

nhà thờ, hang động rất thú vị, vừa hoang sơ vừa kỳ bí thâm nghiêm, in dấu chứng tích
lịch sử của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực xây căn cứ chống thực dân Pháp xâm lược.
 Chùa Hang: Hay còn được biết đến là Hải Sơn Tự, tồn tại đến nay gần 300 năm là một
trong những thắng cảnh đẹp của Kiên Giang.
 Hòn Phụ Tử: Là một đảo đá nhỏ nằm cách đất liền khoảng 110m, bao gồm hai khối đá
dính liền nhau trên nền bệ đá cao 5m so với mực nước biển. Với phong cảnh non nước
nên thơ, nơi đây được ví như Vịnh Hạ Long tại Kiên Giang.
Trở về Rạch Giá đoàn đi viếng đình thần Nguyễn Trung Trực, ông là thủ lĩnh của phong trào
khởi nghĩa chống Pháp năm 1837 – 1868.
Quý khách tự do khám phá Rạch Giá, dạo qua khu đô thị lấn biển thoáng đẹp, náo nhiệt, với
nhiều quán cà phê, nhà hàng và các dịch vụ vui chơi giải trí khác.
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa.
Chiều: Đoàn đến Cần Thơ, xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng và dùng bữa tối trên du thuyền
bên bờ Sông Hậu.
Tối: Đoàn đi dạo bến Ninh Kiều. Lên Cầu đi bộ Ninh Kiều được bắc qua rạch Khai Luông, nối
bến Ninh Kiều và cồn Cái Khế. Từ trên cầu, ngắm toàn cảnh bến Ninh Kiều, dòng sông Hậu và
xa xa là cầu Cần Thơ, dưới những ánh đèn màu lấp lánh trong đêm. Quý khách có thể tự do đi
dạo phố đêm đến với các làng ẩm thực, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại ở thành phố
Tây Đô.
Về khách sạn nghỉ đêm tại Cần Thơ.
NGÀY 4: CẦN THƠ – TP.HCM

(ĂN SÁNG/TRƢA)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Sau đó xe đưa đoàn đi ghé thăm các địa điểm du lịch Cần
Thơ nổi tiếng như:
 Chợ nổi Cái Răng: Xem cảnh họp chợ trên sông độc đáo tại miền Tây, với các món
hàng được treo trên cây chèo bẹo ở đầu ghe. Quý khách tha hồ mua đủ loại cây trái chất
đầy ghe thuyền, được người thương hồ đưa về từ các ngã sông.
 Thiền Viện Trúc Lâm Phƣơng Nam: Sau khi cập bến đoàn viếng thăm ngôi chùa lớn
nhất miền Tây, mang kiến trúc truyền thống Việt Nam. Tượng Phật và toàn bộ nội thất
trong chùa được tạc và làm bằng các loại gỗ quý hiếm đưa về từ Nam Phi.

Lễ Phật xong đoàn đến khu du lịch vƣờn trái cây Mỹ Khánh, quý khách dạo chơi trong các
vườn cây ăn trái trĩu cành với cơ man nào là mận, ổi, xoài, chôm chôm, mít, dâu…
Quý khách còn có dịp đi câu cá, chèo xuồng trong rạch nhỏ và thưởng thức vài món ăn dân dã
trong chợ quê.
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa ở khu du lịch Mỹ Khánh.
Chiều: Kết thúc chương trình tour Cần Thơ Châu Đốc Hà Tiên 4 ngày 3 đêm, xe đưa đoàn về
lại Sài Gòn. Trên đường ghé các trạm dừng chân mua trái cây và đặc sản miền Tây về làm quà.
Về đến Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, HDV Vietnam Booking chia tay và tạm biệt đoàn,
hẹn gặp lại Quý khách trong các tour du lịch giá rẻ sau.
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ ĐƢỢC CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA!


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:
● Vận chuyển: Xe và tàu du lịch đưa đón khách đi theo chương trình trong tour.
● Khách sạn: Khách sạn theo tiêu chuẩn 2 – 4 sao, nghỉ 2 – 3 người/phòng. Nếu quý khách
có nhu cầu ở phòng đơn vui lòng liên hệ 1900 3398 để được tư vấn.
o Châu Đốc: Resort Sao Mai, Hùng Cường, Đông Nam...
o Hà Tiên: Sammy Hà Tiên, River Hà Tiên.
o Cần Thơ: Vạn Phát Riverside, Fortuneland, Holiday One... hoặc các khách sạn
tương đương.
● Ăn uống:
o 07 bữa ăn chính theo chương trình, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa
phương.

o 04 bữa sáng tiêu chuẩn.
● Vé tham quan các điểm có trong chương trình.
● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên suốt tuyến du lịch.
● Quà tặng: Nước uống phục vụ trên xe (1 chai/ngày).
● Bảo hiểm du lịch trọn tour (có điều kiện trong phần lưu ý chung) với mức đền bù tối đa
30 triệu đồng/người/vụ.
Không bao gồm:








Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch
sẽ phụ thu thêm 10% trên giá tour.
Chi phí phòng đơn (nếu có).
Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác.
Vé cáp treo Núi Cấm (giá vé hiện tại: 200.000 đ/ khách).
Xe lôi đi chợ Châu Đốc.
Máng trƣợt tại bãi biển Mũi Nai.
Tiền tip cho lái xe và hƣớng dẫn viên (nếu có):
o Thông thường đối với du khách Việt Nam: 100.000đ/khách.
o Tip quy định với khách nước ngoài: tối thiểu 5$/ngày.

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):
● Trẻ em từ 10 tuổi trở lên được tính như người lớn.
● Trẻ em từ 05 đến 10 tuổi mua theo % giá tour.
● Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Miễn phí, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ
được kèm 01 trẻ em, từ em thứ 02 trở lên phải mua theo % giá tour. (Tiêu chuẩn: Được
01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình).
Quý khách cần lƣu ý:
● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport).
● Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao hoặc thẻ căn cước.
● Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu
● 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 thăm quan cho phù hợp điều kiện
từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm 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.

