
 

 

 

Chương trình du lịch 

CÀ MAU – AN GIANG – TIỀN GIANG 

BẾN TRE – CITY CẦN THƠ 
Thời gian: 5 ngày 4 đêm / Phương tiện: Xe du lịch + cano ( > 6 khách) + thuyền + xuồng ba lá + 

xe ngựa  /  Khởi hành: Thứ 5 & Thứ 7 hàng tuần 

 

 

 

   

 

 

Điểm nổi bật:  

✔ Viếng 3 chùa Sóc Trăng nổi tiếng: Chùa Đất Sét, Chùa Dơi, Chùa Chén Kiểu...  

✔ Ghé Nhà công tử Bạc Liêu, Khu tưởng niệm Cao Văn Lầu, Cánh đồng điện gió...  

✔ Chinh phục Đất Mũi bằng ca nô: Cột Mốc tọa độ Đất Mũi, Mũi tàu, KM2436...  

✔ Thăm Rừng Tràm Trà Sư, chiêm bái Miếu bà chúa Xứ Châu Đốc. 

✔ Tham quan Cần Thơ 1 ngày: chợ nổi Cái Răng, Nhà Cổ Bình Thủy, Cồn Sơn... 

 

NGÀY 1: CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU    (ĂN TRƢA) 

08h00: Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón quý khách tại khách sạn hoặc điểm 

hẹn và đón tại nhà ga đến quốc nội sân bay Cần Thơ lúc 09h00. Đoàn khởi hành đi Cà Mau, bắt 

đầu hành trình tour miền Tây 5 ngày 4 đêm. 

Quý khách sẽ theo QL1A qua địa phận của các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Đến Sóc 

Trăng, quý khách dừng chân viếng: 

 Chùa Đất Sét: Còn gọi là Bửu Sơn Tự là một công trình sáng tạo nghệ thuật điêu luyện 

của cả một đời người, nơi “tu tâm” lý tưởng của mọi quý khách. 

 Chùa Dơi: Được xếp hạng là Di tích danh thắng cấp Quốc gia đầu tiên ở Sóc Trăng, là 

ngôi chùa của đồng bào Khmer, có kiến trúc, hoa văn đặc sắc bậc nhất. 



 

 

Trưa: Quý khách thức món đặc sản nổi tiếng của người Khmer Nam Bộ “Bún Nƣớc Lèo”. Sau 

đó, quý khách tiếp tục tham quan: 

 Chùa Chén Kiểu: Ngoài ngắm nhìn kiến trúc độc đáo của chùa, tìm hiểu văn hóa người 

Khmer, quý khách đến đây còn có thể chiêm ngưỡng một phần gia sản của công tử Bạc 

Liêu, đó là chiếc tủ cẩn xà cừ, được làm từ loại gỗ tốt, cẩn xà cừ và chạm khắc rất công 

phu, tỉ mỉ. Bộ Trường kỷ cùng 02 chiếc giường ngủ mùa đông và mùa hè, được nhà chùa 

mua lại vào năm 1947, với giá lúc bấy giờ là trên 2.000 giạ lúa. 

Sau khi tham quan 3 ngôi chùa đậm chất văn hóa miền Tây, chúng ta tiếp tục hành trình đến Bạc 

Liêu. 

 Nhà công tử Bạc Liêu: Quý khách nghe những giai thoại hết sức thú vị về cuộc đời và 

sự nghiệp của Hắc Công Tử – công tử Bạc Liêu. 

 Khu tƣởng niệm Cao Văn Lầu: Tại đây quý khách tìm hiểu về văn hoá đờn ca tài tử 

Nam Bộ và thưởng thức bản gốc “Dạ Cổ Hoài Lang” 

 Cánh đồng điện gió Bạc Liêu: Tham quan cánh đồng điện gió, nơi được mệnh danh là 

Hà Lan của Việt Nam (Hiện chỉ có 2 nơi có cánh đồng điện gió và ở Bạc Liêu là lớn 

nhất). 

Chiều: Đến Cà Mau, xe đưa quý khách về khách sạn làm thủ tục nhận phòng và tự do nghỉ ngơi. 

Tối: Quý khách tự do dạo chợ đêm Cà Mau và thưởng thức đặc sản địa phương (Chi phí tự túc). 

NGÀY 2: CÀ MAU – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU    (ĂN SÁNG) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. 

07h00: Sau đó xe và HDV đón đoàn khởi hành đến Năm Căn, chinh phục Đất Mũi bằng ca nô 

(nếu đoàn đủ 6 khách, ít hơn sẽ đi bằng xe ô tô). Sau hơn một giờ đồng hồ di chuyển trên sông 

hoặc 2 giờ đồng hồ di chuyển xe ô tô xuyền rừng quý khách đến Vƣờn quốc gia Đất Mũi. 

 Tham quan hệ sinh thái rừng ngập mặn: Hình ảnh cây tràm, cây đước, cây mắm… 

cùng với hệ sinh vật phong phú, đa dạng của các loài chim đã tạo nên bức tranh muôn 

màu trù phú. 

 Hướng dẫn viên giới thiệu quá trình hình thành vùng đất Mũi Cà Mau. 

 Chụp hình lưu niệm Cột Mốc tọa độ Đất Mũi. 

 Quý khách chụp ảnh lưu niệm với cột cờ Tổ Quốc và biểu tượng Cà Mau là Mũi tàu. 



 

 

 Tham quan đƣờng ven biển Tây của Vịnh Thái Lan. 

 Tham quan căn cứ cách mạng Làng Rừng. 

 Check in điểm mốc cuối đường Hồ Chí Minh KM2436. 

 Quý khách cùng viếng Đền Thờ Lạc Long Quân – tƣợng Mẹ Âu Cơ. 

Trưa: Quý khách tự do trải nghiệm hệ sinh thái cộng đồng, dùng bữa trưa đặc sản địa phương ở 

nhà dân tại Đất Mũi (chi phí tự túc) và tự do nghỉ ngơi. Sau đó, quý khách khởi hành về lại Cà 

Mau. 

Chiều: Quý khách trở về Cần Thơ, trên đường đi đoàn dừng chân thưởng thức, tự do mua sắm 

đặc sản bánh Pía Vũng Thơm và lạp xƣởng tôm (Nơi có lịch sử hơn 70 năm) ở Sóc Trăng về 

làm quà tặng cho người thân và gia đình. 

19h00: Đến Cần Thơ, đoàn về khách sạn làm thủ tục nhận phòng và tự do nghỉ ngơi.  

Tối: Quý khách tự do dạo bến Ninh Kiều và thưởng thức ẩm thực địa phương (Chi phí tự túc). 

NGÀY 3: CẦN THƠ – RỪNG TRÀM TRÀ SƢ – CHÂU ĐỐC    (ĂN SÁNG) 

06h00: Xe và HDV đón đoàn tại khách sạn, khởi hành đi An Giang. Quý khách thưởng món đặc 

sản trứ danh “Cơm Tấm Long Xuyên” tại quê hương Bác Tôn.  

10h00: Đoàn tới KDL Rừng Tràm Trà Sư: 

 Đến bìa rừng, quý khách di chuyển bằng “tắc ráng” xuyên rừng Tràm Trà Sư – nơi tái 

hiện đặc sắc hệ thống rừng ngập nước của ĐBSCL ngày xưa. 

 Len lỏi giữa những đầm sen hương thơm ngạt ngào, những dãy bèo xanh thẫm, tiếp tục 

quý khách còn được trải nghiệm ngồi “xuồng ba lá” tham quan khu vực cò, vạc làm tổ 

đẻ trứng rất thú vị. 

 Check-in cầu tre vạn bƣớc xuyên rừng dài nhất Tây Nam Bộ và ngôi nhà “Trống – 

Mái”. 

 Đến tháp canh, quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh của rừng tràm bạt ngàn, những 

đàn chim cò thẳng cánh bay lượn tự do. 

Trưa: Đoàn đến nhà hàng tự túc dùng cơm trưa với những món đặc sản địa phương (Chi phí tự 

túc) và tự do nghỉ ngơi. 



 

 

Đoàn tiếp tục hành trình du lịch miền Tây, đi ngang qua những đồng lúa “cò bay thẳng cánh” 

theo mô hình cánh đồng mẫu lớn của An Giang và những cánh đồng Thốt Nốt mang đậm nét đặc 

trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Tại đây, Quý khách dừng chân chụp ảnh lưu niệm và 

thưởng thức nước Thốt Nốt truyền thống của người Khmer (Chi phí tự túc). 

13h30: Đoàn tới Châu Đốc tham quan và viếng: 

 Miếu bà chúa Xứ: Trung tâm hành hương lớn tại Miền Tây được biết đến với lễ hội Vía 

Bà Chùa Xứ Núi Sam (24/04 Âm lịch), quý khách cầu an cho gia đình, người thân. 

 Lăng Thoại Ngọc Hầu: Sơn Lăng một trong những vị khai quốc công thần triều Nguyễn 

– vị tướng có công mở mang bờ cõi phía Tây Nam tổ quốc. 

 Chùa Hang – Phƣớc Điền Tự: Có lịch sử hơn 100 năm tuổi, là một trong bốn di tích 

văn hóa lịch sử của núi Sam. 

15h00: Quý khách chia tay An Giang, về lại TP.Cần Thơ. 

Chiều: Đến khách sạn quý khách làm thủ tục nhận phòng và tự do nghỉ ngơi. 

Tối: Quý khách tự do dạo bến Ninh Kiều và thưởng thức ẩm thực địa phương (Chi phí tự túc). 

NGÀY 4: CẦN THƠ – MỸ THO – BẾN TRE      (ĂN SÁNG) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn và tự do sinh hoạt.  

07h00: Xe và HDV đón đoàn tại khách sạn hoặc điểm hẹn, khởi hành đi Tiền Giang. Trên đường 

đi, quý khách sẽ nghe hướng dẫn viên thuyết minh về những tên gọi ví von của những địa danh 

Sông Nước Miền Tây. 

09h30: Đến Mỹ Tho, Xe và HDV đưa quý khách tham quan và viếng: 

 Chùa Vĩnh Tràng (Vĩnh Trƣờng Cổ Tự): Ngôi chùa cổ với tuổi đời hơn 100 năm, 

mang hai nét văn hoá kiến trúc Đông – Tây xen lẫn nhau. 

Sau đó, xe và HDV đưa quý khách đến bến tàu Mỹ Tho làm thủ tục xuống thuyền. Đoàn du 

ngoạn trên sông Tiền ngắm cảnh 4 cù lao: Long, Lân, Qui, Phụng và ngoạn cảnh cảng cá Mỹ 

Tho, làng nuôi cá bè dọc cù lao Tân Long. 

Đến cù lao Thới Sơn, quý khách tham quan: 



 

 

 Trại nuôi ong và thưởng thức trà mật ong với các loại mứt đặc sản. Đặc biệt, đoàn thử 

thách chụp hình lưu niệm với trăn gấm. 

 Quý khách dã bộ trên đường làng Thới Sơn tham quan lò kẹo dừa, thưởng thức kẹo dừa 

truyền thống. 

 Thưởng thức trái cây theo mùa và nghe nhạc tài tử Nam Bộ. 

 Quý khách trải nghiệm xuồng chèo trong rạch dưới 2 hàng dừa nước xanh mát. 

 Thử đi xe ngựa truyền thống dạo quanh đường làng. 

Thuyền máy đưa đoàn đến Cồn Phụng. 

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Cồn Phụng với những món ăn đặc sản địa phương 

(Chi phí tự túc). Sau đó, đoàn tiếp tục hành trình tham quan Cồn Phụng: thánh địa ông Đạo Dừa, 

trại nuôi cá sấu, vườn thú mini… 

14h00: Thuyền máy đưa quý khách trở lại Mỹ Tho, tham quan trại rắn Đồng Tâm – trung tâm 

dược học lớn nhất Tây Nam Bộ. 

15h00: Chia tay Mỹ Tho, đoàn quay lại Cần Thơ. 

Chiều: Quý khách về khách sạn làm thủ tục nhận phòng và tự do nghỉ ngơi. 

Tối: Quý khách tự do dạo bến Ninh Kiều và thưởng thức ẩm thực địa phương (Chi phí tự túc). 

NGÀY 5: CITY TOUR CẦN THƠ MỘT NGÀY TÂY ĐÔ    (ĂN SÁNG) 

Sáng: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn và gửi hành lí tại quầy Lễ Tân (10h00 Xe và 

HDV đưa khách về khách sạn nhận hành lý). 

05h30: HDV đón quý khách tập trung tại số 46, đường Hai Bà Trưng (đối diện tƣợng đài Bác 

Hồ bến Ninh Kiều) bắt đầu hành trình du lịch Cần Thơ. 

Đoàn xuống tàu du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng, chợ nổi bán sỉ lớn nhất Miền Tây. Len lỏi 

giữa hàng trăm chiếc ghe bán hàng nông sản, quý khách có thể thưởng thức những đặc sản địa 

phương tại ghe. Quý khách có thể lên tàu địa phương hoặc các bè trái cây để mua về làm quà cho 

người thân. Thuyền dừng chân tại ghe điểm tâm nổi, quý khách cùng thưởng thức đặc sản địa 

phương và trải nghiệm dùng bữa sáng trên sông: Hủ Tiếu, Bún Riêu, Bún Mắm… 



 

 

07h00: Thuyền tiếp tục vào rạch nhỏ tham quan cơ sở sản xuất hủ tiếu, thưởng thức đặc sản 

pizza hủ tiếu (Chi phí tự túc). 

08h00: Đến rạch bần tham quan mô hình nhà vƣờn Nam Bộ, tìm hiểu về những loại cây ăn quả 

miền Nam và trải nghiệm đi cầu khỉ miền Tây, thưởng thức đặc sản trái cây theo mùa.  

09h30: Quý khách về bến Ninh Kiều, di chuyển đến tham quan: 

 Nhà Cổ Bình Thủy: Ngôi nhà hơn 140 năm tuổi có sự giao thoa hài hoà giữa hai nét văn 

hoá kiến trúc Đông Tây, đây còn là phim trường chính của những bộ phim nổi tiếng như: 

Người Đẹp Tây Đô, Những Nẻo Đường Phù Sa… 

Đoàn tiếp tục đến bến phà Cô Bắc. Đò ngang sẽ xuôi dòng sông Hậu đưa quý khách đến với 

làng cá bè Cồn Sơn tham quan mô hình nuôi cá bè với khoảng 50 bè cá, cùng người địa phương 

cho cá ăn, chụp ảnh lưu niệm. 

Rời bè cá, Quý khách tiếp tục di chuyển trên sông Hậu đến Cồn Sơn, quý khách sẽ  được  người 

dân Cồn Sơn mến khách chào đón bằng loại nước mát đặc trưng được nấu từ lá cây Sa Kê và 

Đinh Lăng trong vườn nhà. 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa với các món ăn đậm chất miền Tây dân dã tại nhà dân địa phương 

(Chi phí tự túc). Sau đó, quý khách tiếp tục hành trình khám phá: 

 Trải nghiệm làm các loại bánh ngon dân dã đậm chất Nam Bộ và thưởng thức thành 

phẩm tại chỗ. 

 Tham quan Vƣờn trái cây sạch: Chôm Chôm/Bưởi/Cam/Nhãn hay Vú Sữa (Tùy mùa), 

thưởng thức trái cây sạch hái tại vườn. 

 Ghé vƣờn Ổi sạch và khám phá tuyệt chiêu “cá lóc bay” của nông dân sông Hậu. 

Trong suốt hình trình khám phá và tìm hiểu về người và đất Cồn Sơn quý khách sẽ được thưởng 

thức các trái cây đặc sản địa phương. 

16h00: Quý khách trở về đất liền, HDV đưa quý khách về lại điểm hẹn, kết thúc chuyến hành 

trình tour miền Tây 5 ngày 4 đêm. Trước khi chia tay HDV thay mặt công ty Vietnam 

Booking nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trong các tour du lịch giá rẻ sau. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH NĂM MỚI AN KHANG - THỊNH VƢỢNG! 



 

 

 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: 

● Di chuyển: 

o Xe đời mới đạt chuẩn du lịch phục vụ suốt hành trình tham quan. 

o Tàu cao tốc Năm Căn - Đất Mũi (Đủ 6 khách khởi hành từ Cần Thơ) 

o Tàu tham quan chợ nổi Cái Răng. 

o Đò ngang Cồn Sơn. 

o Tàu tham quan Trà Sư. 

o Xuồng chèo ba lá. 

o Thuyền máy tham quan Mỹ Tho. 

o Xuồng ba lá Mỹ Tho. 

o Xe ngựa truyền thống. 

● Lưu trú: Khách sạn 3 sao - 04 đêm (Cà Mau và Cần Thơ) đầy đủ tiện nghi: Ngủ từ 2 - 3 

khách/phòng (máy lạnh + tivi + tủ lạnh mini). 

● Ăn uống:  

o 04 bữa sáng: 02 bữa buffet tại khách sạn + 01 bữa “Cơm Tấm Long Xuyên” + 01 

bữa đặc sản “Chợ Nổi Cái Răng”. 

o 01 bữa chính: Bữa trưa đặc sản “Bún Nước Lèo – Sóc Trăng”. 

● Vé vào cổng tham quan theo chương trình. 

● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên suốt tuyến du lịch 

● Quà tặng du lịch: Nước uống – 2 chai 500Ml/người/ngày. 

● Bảo hiểm du lịch trọn tour (có điều kiện trong phần lưu ý chung) với mức đền bù tối đa 

20 triệu đồng/người/vụ. 

Không bao gồm: 



 

 

● Hóa đơn thuế GTGT. 

● Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác. 

● Các bữa ăn chính trong ngày. 

● Phụ thu Lễ/Tết. 

● 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. 

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em): 

● Trẻ từ 05 tuổi trở xuống: Miễn phí (Ngủ chung giường với gia đình trên xe và khách sạn, 

gia đình tự lo cho trẻ nếu có chi phí phát sinh). 

● Trẻ từ 06 đến 09 tuổi: Theo % giá tour. Tiêu chuẩn được 01 suất ăn (nếu có) + 1 ghế ngồi 

trên xe (nếu có) + 1 ghế ngồi trên tàu (nếu có) + 1 suất ngủ (nếu có). 

● Trẻ từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour 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 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: 

● Hủy tour trước 07 ngày so với ngày khởi hành: Phí hủy là 50% chi phí cọc tour. 

● Huỷ tour trong vòng 07 ngày so với ngày khởi hành: Phí hủy là 100% chi phí cọc tour. 

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy trong vòng 07 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.  

 


