
 

 

 

 

 

TOUR DU LỊCH LỤC TỈNH MIỀN TÂY 

 

 

 

Thời gian: 3 ngày 2 đêm | Phương tiện: Ôtô du lịch | Khởi hành: Thứ 5 hàng 

tuần 
32     

 

 

 

 

CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Chùa Vĩnh Tràng 

- Cù Lao Thới Sơn 

- Đò Chèo Rạch Dừa Nước 

- Lò Kẹo Dừa Bến Tre 

- Du Thuyền Sông Cần Thơ 

Tiền Giang – Chùa Vĩnh Tràng – Bến Tre 

Cồn Lân – Bạc Liêu – Cánh Đồng Điện Gió 



 

 

 

- Chợ Nổi Cái Răng 

- Nhà Thờ Cha Diệp 

- Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau 

- Nhà Công Tử Bạc Liêu 

- Cánh Đồng Điện Gió Bạc Liêu 

- Khu Lưu Niệm Nhạc Sĩ Cao Văn Lầu 

- Cột Mốc Tọa Độ Quốc Gia GPS 0001 

 

 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng - Ăn Trưa - Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

06:00 Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón khách tại địa điểm đã hẹn 

và bắt đầu hành trình tour du lịch lục tỉnh miền Tây 3 ngày 2 đêm. Trên xe, du khách sẽ 

tham gia vào các chương trình thú vị: Đi tìm ẩn số, chiếc nón kỳ diệu,… Đoàn dừng chân nghỉ 

ngơi và dùng bữa sáng tại nhà hàng Trung Lương với các combo cao cấp.  

 

08:00 Tiếp tục hành trình, xe đưa đoàn đến tham quan chùa Vĩnh Tràng. Đây là ngôi 

chùa cổ nhất tại thành phố Mỹ Tho nên du khách có thể viếng chùa và chiêm ngưỡng nét kiến 

trúc độc đáo tại nơi đây. 

 

08:30 Sau đó, du khách sẽ di chuyển đến bến đò Mỹ Tho để bắt đầu hành trình chiêm 

ngưỡng nét đẹp của sông Tiền, các làng nuôi cá trên sông, cầu Rạch Miễu và hệ thống bốn cù 

lao nổi tiếng: Long, Lân, Quy, Phụng,… 

 

NGÀY 1: SÀI GÒN - CHÙA VĨNH TRÀNG - CỒN LÂN - CỒN PHỤNG - BẾN NIHN KIỀU 



 

 

 

09:30 Tàu di chuyển đến Cồn Lân hay còn được gọi là Cù Lao Thới Sơn, du khách có thể tận hưởng 

không khí mát mẻ của cuộc sống miền quê thanh bình, thưởng thức hương vị của các loại trái 

cây tươi ngon và lắng nghe giai điệu đàn ca tài tử Nam Bộ. Song với đó, du khách còn được 

tham quan trang trại nuôi ong mật và thưởng thức hương vị trà mật ong chanh tươi ngon. 

●  Chưa dừng lại tại đó, du khách còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác len lỏi giữa hệ thống kênh 

rạch. Du khách có thể tự tay mình chèo đò để cảm nhận được nhịp sống của những người con 

miền sông nước khi trải nghiệm hành trình Mekong Lục tỉnh miền tây 3N2Đ. 

●  Du khách di chuyển đến lò kẹo dừa để thưởng thức hương vị đặc trưng của vùng đất Bến Tre 

(kẹo không đường). Nối tiếp hành trình tour du lịch Miền Tây lục tỉnh, du khách sẽ đến với 

khu du lịch Cồn Phụng (Đạo Dừa). Nơi đây, Quý khách có thể thấu hiểu về một đạo giáo rất 

đặc biệt và tham gia các trò chơi lý thú: Đi cầu khỉ, chạy xe đạp qua cây câu,… (giá vé tự túc). 

Buổi trưa: 

 

Quý khách dùng cơm trưa và di chuyển trở lại bến tàu. Du khách sẽ được thưởng thức nước dừa tươi 

Bến Tre (1 khách 1 trái). 

 

Buổi chiều: 

 

14:30 Quý khách bắt đầu hành trình đến với xứ Tây Đô – Cần Thơ.  

17:30 Du khách nhận phòng khách sạn tại khu vực trung tâm bến Ninh Kiều và nghỉ ngơi. 

Buổi tối: 

 

19:00 Xe và HDV đưa đoàn đến Bến Ninh Kiều, du khách sẽ thưởng thức bữa tối tại nhà hàng du 

thuyền. Quý khách vừa thưởng thức các món đặc sản nổi tiếng, vừa thưởng thức chương trình 

đàn ca tài tử. 

21:00 Sau khi dùng bữa tối, du khách có thể check in tại cây cầu tình yêu nổi tiếng của miền Tây khi 

lựa chọn tour du lịch miền Tây 3 ngày 2 đêm. Ngoài ra, du khách tự do vui chơi tại chợ đêm 

Ninh Kiều. Nghỉ đêm tại Cần Thơ. 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 2: CHỢ NỔI CÁI RĂNG - THÁNH ĐƯỜNG TẮC SẬY - MŨI CÀ MAU 



 

 

 

Buổi sáng: 

 

05:00 Khởi đầu ngày mới, đoàn di chuyển đến tham quan chợ nổi Cái Răng – khu chợ nổi tiếng của 

vùng đồng bằng sông Cửu Long. Du khách có thể ngắm nhìn được hoạt động thường nhật của 

những người dân Cần Thơ. Quý khách trở về khách sạn dùng bữa sáng và làm thủ tục trả 

phòng. 

07:00 Tiếp tục hành trình tour du lịch lục tỉnh miền Tây 3 ngày 2 đêm, du khách sẽ di chuyển về 

miền cực Nam Tổ Quốc. Trên đường đi, du khách sẽ trải qua các đại danh khá nổi tiếng: Ngã 

7 Phụng Hiệp (Hậu Giang) và Ngã 5 Sóc Trăng. Đoàn dừng chân nghỉ ngơi và tham quan mua 

sắm tại cơ sở bánh pía Quãng Trân.  

Đến Bạc Liêu, đoàn sẽ ghé thăm thánh đường Công giáo lớn nhất của vùng Tây Nam Bộ – 

Thánh đường Tắc Sậy. Nơi đây gắn liền với một nhân vật nổi tiếng cha Phanxico Xaviê 

Trương Bửu Diệp. 

Buổi trưa: 

 

11:30 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng thuộc thành phố Cà Mau. 

Buổi chiều: 

Xe và HDV đưa đoàn đến Mũi Cà Mau. Tại đây, du khách sẽ tham quan Cột Mốc Tọa Độ Quốc Gia GPS 

0001. Du khách sẽ tham quan và chụp ảnh với khu tiểu cảnh hình con tàu no gió. Khi đến đây, mỗi du 

khách sẽ được công ty Vietnam Booking tặng 1 chiếc áo cờ đỏ sao vàng để chụp hình lưu niệm. 

Đoàn tiếp tục chụp hình với hai địa điểm tham quan khác cũng nổi tiếng không kém trong tour đi 

Miền Tây 3N2Đ là cột mốc KM 2436 – điểm cuối của con đường Hồ Chí minh cùng với cột cờ Hà Nội 

cao 33m. 

Buổi tối: 

Xe và HDV đưa đoàn đến dùng cơm tối tại khu vực huyện Năm Căn. Du khách tiếp tục di chuyển đến 

thành phố Cà Mau nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. Quý khách tự do khám phá Cà Mau về đêm. 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng - Ăn Trưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 3: CÁNH ĐỒNG ĐIỆN GIÓ - KHU LƯU NIỆM NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ - NHÀ CÔNG TỬ 

BẠC LIÊU 



 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

Đoàn thưởng thức bữa sáng buffet tại khách sạn và thu dọn hành lý để tiến hành trả phòng khách sạn. 

 

07:00 Du khách sẽ đến với những địa điểm tham quan nổi tiếng khi du lịch Miền Tây: 

●  Cánh Đồng Quạt Gió Bạc Liêu: Du khách có thể thỏa sức check in giữa khung cảnh rộng lớn 

dưới bầu trời trong xanh ngập tràn nắng và gió. 

●  Khu Lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu: Du khách sẽ 

được chiêm ngưỡng đường nét kiến trúc độc đáo, thấu hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của cố 

nhạc sĩ Cao Văn Lầu. 

●  Nhà công tử Bạc Liêu: Du khách sẽ “ngược dòng thời gian” để trở lại những năm 1919 và 

chiêm ngưỡng nét kiến trúc hài hòa nhưng không kém phần sang trọng được xây dựng bởi 

một kiến trúc sư người Pháp. 

Buổi trưa: 

 

Quý khách dùng bữa trưa với các món đặc sản nổi tiếng của vùng đất Nam Bộ tại Hậu Giang. 

Buổi chiều: 

 

Đoàn trở lại Sài Gòn, du khách sẽ dừng chân nghỉ ngơi tại khu vực huyện Cái Bè khi vi vu Tour đi 6 

tỉnh miền tây cho khách đoàn 3N2Đ. 
 

Buổi tối: 

 

Xe và HDV đưa đoàn trở lại điểm hẹn ban đầu, kết thúc hành trình tour du lịch lục tỉnh miền Tây 3 

ngày 2 đêm. Hướng dẫn viên của công ty Vietnam Booking gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe và hẹn 

gặp lại Quý khách trong những hành trình du lịch tiếp theo! 

 

BẢNG GIÁ TOUR MIỀN TÂY 3N2Đ. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/ KHÁCH 
 

TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 3 SAO 

KHÁCH SẠN 3 SAO 3.290.000 Đ 

KHÁCH SẠN 4 SAO 3.565.000 Đ 

KHÁCH SẠN 5 SAO 3.790.000 Đ 

 

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH KHÁC TẠI MIỀN TÂY NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: 

● Những địa danh nổi tiếng: Chợ Nổi Cái Răng, Trại Rắn Đồng Tâm, Khu Du Lịch Cồn Sơn, Bảo Tàng 

Khmer, Nhà Cổ Bình Thủy, Khu Làng Người Chăm Châu Giang,… 



 

 

 

● Những địa danh gần gũi với thiên nhiên: Rừng Tràm Trà Sư, Ao Bà Om, Hòn Phụ Tử, Làng Nổi 

Tân Lập, Vườn Quốc Gia Tràm Chim, Quần Đảo Hải Tặc, Vườn Cò Tân Long, Biển Gò Công,… 

● Những thác, hồ nước đẹp: Hồ Tà Pạ, Hồ Soài So, Hồ Thủy Liêm, Hồ Ô Tức Sa, Hồ Ô Tà Sóc, Hồ Ô 

Thum, Hồ Đá Latina, Hồ Soài Chek,… 

● Những ngôi chùa, chiền ở Miền Tây: Chùa Dơi, Văn Thánh Miếu, Chùa Xiêm Cán, Chùa Dơi, Chùa 

Chén Kiểu, Chùa Tây An, Chùa Hang, Chùa Phật Lớn, Chùa Tà Pạ, Nhà Thờ Mặc Bắc, Nhà Thờ Chính 

Tòa,… 

 
DỊCH VỤ BAO GỒM: 

● Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, ghế bật mềm, tivi giải trí, máy lạnh tham quan suốt tuyến.. 

● Lưu trú: Phòng ở tiện nghi, máy nước nóng lạnh, tủ lạnh, điện thoại... phòng 2–3 khách/phòng.  

✔ 3 sao: Ks Quốc Tế 3 Sao Hoặc Ks Ánh Nguyệt 3 Sao Cà Mau – Ks Hậu Giang 3 Sao Ngay Bến 

Ninh Kiều Hoặc Sài Gòn Cần Thơ 3 Sao... hoặc tương đương. 

✔ 4 sao: Ks Phú Cường 4 Sao Hoặc Ks Anh Nguyệt 4 Sao Cà Mau – Ks Ninh Kiều Riverside 4 Sao 

Ngay Bến Ninh Kiều Cần Thơ Hoặc West Hotel 4 Sao ... hoặc tương đương. 

✔ 5 sao: Ks 5 Sao Mường Thanh Luxury Cà Mau – Ks 5 Sao Mường Thanh Luxury Cần Thơ,... 

hoặc tương đương. 

● Ăn uống : 

✔ Ăn sáng ngày 1 tô/ly: bún, phở, bún mộc, hủ tiếu, bánh mì ốp la,... giải khát cafe, trà, nước 

ngọt. 

✔ Khách ở tiêu chuẩn 3,4 sao ăn sáng Buffet tại Nhà hàng khách sạn. 

✔ Ăn chính: 03 bữa thực đơn phong phú, thay đổi theo từng bữa ăn đặc sản địa phương trọn 

gói theo chương trình gồm 01 bữa sáng điểm tâm tô, ly tại nhà hàng + 02 bữa sáng BUFFET tại 

khách sạn + 05 bữa chính đặc sản địa phương tiêu chuẩn 150.000đ/ suất. Có 1 bữa đặc sản cua 

Cà Mau và du thuyền Ninh Kiều. 

● Hướng dẫn viên: thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/vụ. 

● Tham quan: Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình. 

● Tàu câu cá chất lượng cao. 

● Phục vụ: Khăn lạnh (01 cái/ngày) + Nước suối Aquafina 500ml (01 chai/khách/ngày). 

 

KHÔNG BAO GỒM: 

● Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình (giặt ủi, điện thoại, thức uống trong minibar…). 

● Thuế VAT 8% (nếu quý khách có nhu cầu). 

● Chi phí phụ thu phòng đơn cho khách. 

● Tiền TIP bồi dưỡng tài xế và HDV. 

 

GIÁ TOUR – ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐI THEO: 
 
● Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (gia đình tự túc lo cho bé). Mỗi gia đình kèm 01 bé miễn phí, nếu 

nhiều hơn phải phụ thu 50% giá tour). Tùy vào từng điểm tham quan đối với những trẻ miễn phí 

tour nếu điểm tham quan đó tính phí thì cha mẹ tự lo cho bé.  

● Trẻ em từ 5 – 10 tuổi tính 70% vé người lớn. Tiêu chuẩn: có suất ăn + chỗ ngồi trên xe + vé tham 

quan, nhưng ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ em không có tiêu chuẩn giường ngủ). 

● Từ 10 tuổi trở lên tính vé như người lớn. 

 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR: 



 

 

 

Quý khách vui lòng thanh toán các khoản hủy tour, lệ phí cụ thể: 

● Hủy tour ngay sau khi đăng ký: phí phạt 30% giá tour. 

● Hủy tour từ 07 ngày khởi hành: phí phạt 70% tổng giá trị đăng ký tour.  

● VIETNAM BOOKING không giải quyết các trường hợp hủy tour 05 ngày khởi hành, phí phạt 

100% giá tour. 

LƯU Ý: 

● Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực 

tế. Nhưng không huỷ bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thoả thuận với đoàn. 

● Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy 

tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’. 

● Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, 

không mang vali lớn. Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc không có cha mẹ đi cùng thì cần giấy 

cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.  

● Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong quá trình tham quan du lịch. 

● Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

“Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… hoặc do có sự cố, có sự 

thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Công ty 

sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không 

chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh” 
 

 

 

Kính Chúc Quý Khách Chuyến Du Lịch Nhiều Kỉ Niệm Và Niềm Vui 
 

VIETNM BOOKING – NIỀM TIN CỦA BẠN 
 


