CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU (MÙA NƯỚC NỔI 2020)
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Ngày khởi hành

4 ngày 3 đêm
6, 11, 25, 27/12

Ngày 1: HÀ NỘI – CẦN THƠ ( ĂN TRƯA , TỐI)
Xe và Hướng dẫn viên của Công ty Vietrantour đón quý khách tại 33 Tràng Thi đưa ra sân bay Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến bay đi
Cần Thơ
Dự kiến chuyến bay VN1203 cất cánh lúc 07h00
Đến sân bay, xe và HDV đón đoàn khởi hành đi Sóc Trăng
Tham quan:
Các ngôi chùa nổi tiếng: Đất Sét/ K’leng/ Chùa Dơi– Quý khách tìm hiểu về văn hóa Phật giáo Nam tông của người Khmer Tây
Nam Bộ.
Ăn trưa tại nhà hàng
Tiếp tục tham quan :

Bảo tàng dân tộc Kh’mer.
Cơ sở làm bánh Pía tại Sóc Trăng
Lên xe khởi hành đi Bạc Liêu tham quan :
Nhà Công Tử Bạc Liêu–nơi lưu dấu cuộc sống hào phú của các đại điền chủ xưa và nhất là gắn liền với Công tử Bạc Liêu, người
"đốt tiền nấu đậu".
Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu – cha đẻ của bài vọng cổ Dạ Cổ Hoài Lang nổi tiếng.
Ăn tối tại nhà hàng

Nghỉ đêm tại Bạc Liêu

Ngày 2: BẠC LIÊU – CÀ MAU – ĐẤT MŨI(ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)
Sau bữa sáng, đoàn khởi hành đi tham quan:
Nhà Máy Phong Điện tại Bạc Liêu(Cánh đồng Quạt Gió )với những tuabin “khổng lồ” góp phần phát triển năng lượng điện từ gió.
Chùa Xiêm Cán - Một ngôi chùa có kiến trúc Angkor của người Campuchia.
Quan Âm Phật đài Mẹ Nam Hải - Đây là một công trình có giá trị văn hóa tâm linh nổi bật của người dân nơi đây.
Đồng Hồ Đá Thái Dương: đây là chiếc đồng hồ đá cổ “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam và thứ 2 trên thế giới.
Tiếp tục khởi hành đi Cà Mau, du khách được chinh phục những cây số cuối cùng của con đường thiên lý Việt Nam.
Tới mũi Cà Mau - cực Nam của tổ quốc, nơi hàng năm được phù sa bồi lấn 80 - 100m
Ăn trưa tại Đất Mũi Cà Mau.
Đoàn khởi hành đi tham quan Công viên Văn Hóa Mũi Cà Mau - tọa lạc trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau được
UNESCO công nhận vào tháng 5/2009
Tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Mốc tọa độ Quốc gia – GPS 0001, Panô biểu tượng Mũi Cà Mau.
Tìm hiểu Hệ sinh thái rừng ngập mặn, Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau – Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới.
Quay về thành phố Cà Mau, tham quan sân chim Cà Mau -Nơi đây rất nhiều loài chim cò quần tụ, sinh sống như cò trắng, vạc, le le, vịt.
Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Ăn tối tại nhà hàng.

Nghỉ đêm tại Cà Mau

Ngày 3: ĐẤT MŨI CÀ MAU – CẦN THƠ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sau bữa sáng, đoàn khởi hành về Cần Thơ
Ăn trưa tại nhà hàng
Đoàn tham quan:
Lựa chọn 01: (đã bao gồm chi phí be mương tát cá)
Vườn trái cây Nam Bộ với những trái cây theo mùa (chôm chôm, nhãn, xoài, bòn bon….).
Nhận xe đạp tham quan đường quê.
Trải nghiệm tự tay làm bánh dân gian.
Bơi xuồng Ba lá thu hoạch trái cây.
Tát mương bắt cá, tham gia các trò chơi dân gian.
Lựa chọn 02: (chưa bao gồm chi phí be mương tát cá)
Vườn trái cây Nam Bộ với những trái cây theo mùa (chôm chôm, nhãn, xoài, bòn bon….).
Tham quan Nhà cổ Nam Bộ.
Quý khách xem các trò chơi như: đua heo, đua chó và có thể tham gia câu cá Sấu (chi phí tự túc)
Thưởng thức trái cây miệt vườn Nam Bộ theo mùa và nghe đờn ca tài tử.
Tham gia chương trình be mương tát cá tại nhà vườn. (Áp dụng từ đoàn 10 khách trở lên – phụ thu 200.000đ/khách – nếu khách sào
không tham gia chương trình be mương tát cá mà vẫn di chuyển vào khu vựa này để tham quan và xem thì phụ thu chi phí
50.000đ/khách)
Ăn tối tại nhà hàng. Tự do đi dạo bến Ninh Kiều - được mệnh danh là đệ nhất danh thắng xứ Tây Đô, du thuyền sông Hậu, nghe đờn ca
tài tử cải lương(chi phí tự túc). Hoặc tự do dạo chợ đêm Tây Đô, trung tâm thương mại Cái Khế - nơi có những hoạt động vui chơi,
náo nhiệt nhất Tây Đô về đêm.

Nghỉ đêm tại Cần Thơ

Ngày 4: CẦN THƠ – HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA)
Đoàn xuống đò đi chợ nổi Cái Răng lúc 05h00, một trong những chợ nổi lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long, tìm hiểu nét văn hóa
mua bán trên sông rất đặc trưng của người Nam Bộ.
Tiếp tục tham quan:

Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam
Tự do mua sắm cho đến giờ HDV đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay cất cánh về lại Hà Nội.
Dự kiến chuyến bay lúc 11h10
Đoàn về đến sân bay Nội Bài, HDV đón đoàn về lại điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình.

Đã bao gồm
Xe vận chuyển theo chương trình;
Phòng khách sạn: 02 người/phòng, trường hợp lẻ nam hoặc nữ sẽ sử dụng phòng 3 người.
Ăn uống theo chương trình: 3 bữa sáng; 3 bữa trưa; 3 bữa tối.
Mức ăn chính: 130.000đ/người x 5 bữa +1 bữa tại Đất Mũi mức ăn 150.000đ/khách
Mức ăn sáng: theo phục vụ của khách sạn.
Hướng dẫn viên đón tiễn tại sân bay Nội Bài và HDV tại Miền Tây
Bảo hiểm du lịch (mức đền bù tối đa 60.000.000đ/vụ).
Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình.
Thuyền thăm chợ nổi Cái Răng
Chi phí nghe đờn ca tài tử (nếu lựa chọn 02)
Thuyền thăm chợ nổi Cái Răng
Nước uống 1 chai/ngày.
Mũ du lịch Vietrantour
Vé máy bay khứ hồi HN – Cần Thơ – HN: vé khuyến mãi, không hoàn, không hủy, không đổi tên và không đổi chuyến bay.

Chưa bao gồm
Phí nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân: điện thoại, giặt là, đồ trong tủ lạnh tại phòng khách sạn và chi phí khác không có trong
chương trình.
Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe.
Thuế VAT.
Ca nô đi Đất Mũi Cà Mau (nếu yêu cầu)

Thủ tục / Cần chuẩn bị

Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam
bằng visa rời, vui lòng mang visa khi đi tour.
Du khách mang theo hành lý gọn nhẹ, không mang valy lớn và phải tự bảo quản hành lý, tiền bạc, tư trang trong suốt thời gian đi
du lịch.
Khách Việt Nam ở cùng phòng với khách Quốc tế hoặc Việt kiều yêu cầu phải có giấy hôn thú.
Du khách có mặt tại sân bay trước 2 tiếng so với giờ khởi hành.
Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân được công an phường/xã đóng dấu xác nhận. Khi đi
tour phải mang theo giấy khai sinh (bản chính) hoặc hộ chiếu (bảng chính). Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải mang theo giấy CMND
(bản chính).

Ghi chú
Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với giờ bay, vẫn đảm bảo đủ các điểm tham quan.
Vé máy bay khuyến mại, không hoàn, không hủy, không đổi tên và đổi hành trình bay.

Thứ tự

Ngày khởi hành

Giá người lớn

Giá trẻ em

1
2
3
4

06/12/2020
11/12/2020
25/12/2020
27/12/2020

5.190.000 đ
5.190.000 đ
5.190.000 đ
5.190.000 đ

đ
đ
đ
đ

