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TOUR MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ –

SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – 

ĐỒNG THÁP 

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm 

Phương tiện: Đi về ÔTô 

 

VIETNAM TOURIST tự tin rằng sẽ đem đến cho quý khách những ngày nghỉ cuối 

tuần thật thoải mái và dễ chịu  trong cuộc hành trình khám phá miền tây 4  ngày 3 đêm. 
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NGÀY 1: TP.HCM – MỸ THO –BẾN TRE - CẦN THƠ  (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng:  

06h00: Xe và hướng dẫn viên Vietnam Tourist đón quý khách tại điểm hẹn. Sau đó khởi 

hành đón đi Mỹ tho. 

07h00:  Xe ghé chạm dừng chân, quý khách dùng bữa sáng, sau đó tiếp tục khởi hành đi Mỹ 

Tho.  

08h00: Xe đi Cầu Rạch Miễu nối liền 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang, Qúy khách tham quan 

chùa Vĩnh Tràng với lối kết hợp Châu Âu và Châu Á.  

08h30: Quý khách xuống bến tàu đi qua Sông Tiền, quý khách xuống thuyền du ngoạn trên 

sông Tiền, giới thiệu về các cù lao: Long - Lân - Quy - Phụng, uống nước dừa trên tàu. Tham 

quan cảng cá Mỹ Tho. Sau đó Quý khách xuống đò chèo vào các rạch nhỏ, tham quan cù lao 

Thới Sơn, Vườn Cây An Trái, lò nấu rược, lò nấu kẹo dừa, ghé một ngôi nhà xưa tiêu biểu 

của kiến trúc Nam Bộ. Đi xe ngựa khám phá cuộc sống thường ngày của người dân cù lao 

Quý khách dùng cơm trưa tại Nhà Vườn - thưởng thức trái cây Bốn Mùa. 

Buổi trưa:  

12h00: Qúy khách dùng cơm trưa với đặc sản Nam Bộ: Cá Tai Tượng Chiên Xù Cuốn 

Bánh Tráng + Cá Lóc Nướng Trui … 

Buổi chiều:  

14h00: Qúy khách quay lại xe để đi Cần Thơ 

16h00:  Xe vế tới TP. Cần Thơ, quý khách nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

18h00: Xe đưa quý khách đi dùng cơm tối 

Buổi tối: Kết thúc chương trình. Tự do dạo phố, khám phá Ninh Kiều về đêm. 

Qúy khách nghỉ đêm tại Ninh Kiều – Cần Thơ. 

 NGÀY 2:  CẦN THƠ – CHỢ NỔI CÁI RĂNG – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU (Ăn 

sáng, trưa, tối)  

Buổi sáng:  

04h30:  Xe đưa Qúy khách đi chuyển ra tàu đến thăm chợ nổi Cái Răng, chợ nổi lớn nhất ở 

miền Tây, xem cảnh mua bán nhộn nhịp trên sông của người dân địa phương. (tùy thuộc vào 
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con nước và thời gian sẽ đi tham quan thêm chợ nổi Phong Điền) và cảm nhận được cách 

buôn bán trên sông qua hình ảnh treo cây Bẹo. Sau đó tiếp tục tham quan lò làm hủ tiếu, lò 

bánh tráng và sẽ được trải nghiệm đặc biệt với “cầu khỉ” của miền Tây. 

06h00: Xe đưa quý khách về lại khách sạn ăn sáng, làm thủ tục trả phòng khách sạn. 

08h00: Xe đưa quý khách đi TP. Cà Mau 

09h00: Xe tới Sóc Trăng, quý khách ghé thăm quan Chùa Dơi hay còn gọi chùa Mã Tộc 

(hay chùa Mahatúp) là quần thể kiến trúc đẹp mắt, và là ngôi chùa duy nhất thờ Phật Thích 

Ca của cộng đồng dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn tỉnh. Sỡ dĩ có tên chùa Dơi là vì 

khuôn viên chùa là nơi sinh sống của bầy dơi đông đúc.  

10h00: Qúy khách lên xe tiếp tục hành trình. 

Buổi trưa: 

11h000:  Tới TP.Bạc Liêu, xe ghé nhà hàng để quý khách dùng cơm trưa, nghỉ ngơi 

Buổi chiều: 

12h30: Qúy khách ghé tham quan nhà công tử Bạc Liêu - tọa lạc tại số 13 Điện Biên Phủ, 

phường 3, TP Bạc Liêu, nằm cạnh bờ sông Bạc Liêu. Ngôi nhà này được xây dựng vào 

khoảng năm 1919, lúc đó “Công tử Bạc Liêu” Trần Trinh Huy khoảng 19, 20 tuổi (Trần Trinh 

Huy sinh năm 1900). Ngôi nhà do kỹ sư người Pháp thiết kế và tất cả vật liệu để xây dựng 

đều được đưa từ bên Pháp qua. Sau khi hoàn thành, đây được xem là ngôi nhà bề thế nhất ở 

Nam kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ. 

13h00: Xe đưa qúy khách ghé tham quan khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 

và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, hiện tọa lạc trên địa bàn phường 2, thành phố Bạc Liêu. Tại đây 

quý khách sẽ được xem bản gốc bài cải lương đầu tiên của Việt Nam “Dạ cổ hoài lang” do 

chính tay nhạc sĩ Cao Văn lầu viết và tìm hiểu them về lịch sử hình thành và phát triển của 

đờn ca tài tử. 

13h30: Qúy khách quay lại xe để tiếp tục tham quan chùa Mẹ Nam Hải – Phật Bà (Quan 

Âm Phật Đài ) hiện đang tọa lạc tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. 

Với pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hay còn được người dân nơi đây gọi là Mẹ Nam Hải – 

Bạc Liêu cao 11 mét, đứng uy nghi giữa một không gian thoáng đãng và có hướng nhìn ra 

biển đông. 
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14h00: Qúy khách lên xe để đến TP. Cà Mau, trên đường đi quý khách sẽ ghé thăm quan 

Nhà Thờ Tắc Sậy - Là nơi an nghỉ của cha Phanxico Trương Bửu Diệp, nơi vô số người từ 

thập phương tề tựu về đây cầu nguyện và bày tỏ lòng thành kính. 

17h00: Tới TP. Cà Mau, Xe đưa quý khách đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, nghỉ 

ngơi 

19h00: Qúy khách dùng cơm tối tại khách sạn 

Buổi tối: Quý khách tự do đi dạo, khám phá TP.Cà Mau về đêm 

Nghĩ đêm tại TP. Cà Mau 

 NGÀY 3:  CÀ MAU – ĐẤT MŨI  - ĐỒNG THÁP (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng:  

06h30: Qúy khách làm thủ tục trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm. 

08h00: Xe đưa quý khách đến với thị trấn Năm Căn, trên xe quý khách sẽ được nghe hướng 

dẫn viên Vietnam Tourist giới thiệu về cuộc sống và con người Cà Mau  

09h00: Xe đến đến bến tàu ở Năm Căn, Qúy khách lên ca nô tham quan Khu Căn Cứ Rừng 

Đước, nghe kể chuyện bác ba phi. Trên đường đi quý khách ngắm cảnh hệ sinh thái rừng 

ngập mặn Cà Mau. Đến Mũi Cà Mau quý khách ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm tại Mốc 

tọa độ Quốc gia – GPS 0001, Panô biểu tượng Mũi Cà Mau, tham quan hệ sinh thái rừng 

ngập mặn phong phú  tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau – Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới 

11h00: Qúy khách lên cano để quay lại thì trấn Năm Căn. 

Buổi trưa:  

12h00: Xe đưa quý khách đi dùng cơm trưa tại nhà hàng ở Năm Căm, thưởng thức các đặc 

sản của xứ Cà Mau. 

Buổi chiều:  

13h30: Qúy khách lên xe đi TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp, nghĩ ngơi trễn xe 

17h00: Xe ghé nhà hàng dùng cơm tối, sau đó tiếp tục đi Đồng Tháp 

19h00: Qúy khách về đến TP. Cao Lãnh, nhận phòng khách sạn, nghĩ ngơi 
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Buổi tối: Qúy khách tự do đi dạo, khám phá TP. Cao Lãnh về đêm 

Nghĩ đêm tại TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp 

 NGÀY 4:  ĐỒNG THÁP – TP.HCM (Ăn sáng, trưa) 

Buổi sáng:  

06h30: Qúy khách làm thủ tục trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm. 

08h00: Xe đưa quý khách tham quan Khu Di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (gồm nhà 

sàn Bác Hồ, Khu mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Làng Hòa An xưa – nơi tái hiện ngôi 

làng mà Cụ Nguyễn Sinh Sắc từng sống trước đây), tham quan Bảo tàng Đồng Tháp (nơi 

trưng bày di chỉ của nền văn hóa Óc Eo và những sinh hoạt văn hóa đặc trưng của nền văn 

hóa Đồng bằng sông Cửu Long). 

09h00: Quý khách tiếp tục tham quan Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng. Bơi xuồng xuyên 

rừng tràm, tham quan khu vườn chim thiên nhiên vào mùa nước nổi gồm nhiều loại chim như 

cò, vạc, trích, le le, điên điển... Lên đài quan sát ngắm toàn cảnh khu sinh thái với thảm thực 

vật phong phú như tràm, sen, bông súng, năng, sậy...  

Buổi trưa:  

11h00: Qúy khách dùng cơm trưa tại khu du lịch Gáo Giồng  

Buổi chiều:  

13h00: Qúy khách lên xe về lại TP.HCM 

17h00: Xe về đến TP.HCM, kết túc tour, hướng dẫn viên Vietnam Tourist thay mặt công ty 

nói lời chia quý khách và hẹn găp lại quý khách trong các tour sau. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ! 
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BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

Chương trình Thời gian Khách Sạn Giá trọn gói 

DU LỊCH MIỀN TÂY 2 ngày 1 đêm Tiêu chuẩn 2 sao 3.290.000đ 

Tiêu chuẩn 3 sao 3.690.000đ 

Áp dụng cho đoàn trên 10 khách 

  

CHI PHÍ TOUR BAO GỒM 

1. Xe du lịch đưa đón tận nơi 

2. Lưu trú khách: 2 - 4 người/phòng. Tiêu chuẩn khach sạn từ 2 – 3 sao, đầy đủ tiện nghi 

3. Ăn các bữa theo chương trình: 4 bữa sáng, 7 bữa chính ( 120.000đ/suất), thực đơn thay 

đổi hàng ngày, các món ăn phong  phú và đa dạng mang đậm chất thuần túy địa phương. 

4. Vé vào cửa thắng cảnh 1 lần 

5.  Nước uống đóng chai 1chai/người/ngày, khăn lạnh. 

6. Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm phục vụ thuyết minh suốt tuyến. 

7. Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường cao nhất 20.000.000 đ/vụ. 

8. Tặng mỗi khách nón du lịch  

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

1. Chi phí điện thoại , giặt ủi ,ăn uống ngoài chương trình 

2. Thuế V.A.T 10% ( Nếu quý khách xuất Hóa đơn VAT ) 

3. Chi phí cá nhân khác. 

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM 

1. Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 
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2. Trẻ em từ 06 đến 10 tuổi mua 70% vé. (Tiêu chuẩn 70% vé: được 01 suất ăn + 01 ghế 

ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình). 

3. Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn phí. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em 

đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 70% vé. 

GHI CHÚ 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay 

đổi. 

 Quý 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’ 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải 

mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, ngày 

cấp, nơi cấp. 

 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. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá 

vé. 
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Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com 


