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Tour trà vinh – sóc trăng – bạc liêu  

Cà mau – cần thơ 
 

Thời gian: 4 ngày 3 đêm 
 

Phƣơng tiện: Đi và về bằng xe 

Lịch khởi hành: 4,18/4, 9,23/5;6,20/6;11,25/7/2019 

 
 

Điểm nổi bật: 
 

Khám phá vùng đất Gò Công 
 

Cung đƣờng biển miền Tây với màu sắc đặc trƣng 

Khám phá vùng đất Trà Vinh 
 

Chinh phục cực Nam tổ quốc 

Khám phá chùa Khmer Nam Bộ 

Khám phá chợ nổi miền Tây 
 



 

Liên hệ: Ms. Lài Nguyễn– 0902 537 537/ ĐT: 0905.188.422 
Email: lainguyen87dn@gmail.com 

2 

 
 

 

NGÀY 1: SÀI GÒN – GÒ CÔNG – MỸ THO – TRÀ VINH                                   (Ăn 3 bữa)  
 

Buổi sáng: HDV Gia Linh Luxury Travel đón đoàn và khởi hành chuyến hành trình về 

Miền Tây. 
 

Quý khách dùng bữa sáng tại nhà hàng địa phương. Tiếp tục di chuyển về Gò Công, 

tham quan: 
 

 Nhà Đ ốc Phủ Hải: công trình kiến trúc nghệ thuật mang đ ậm dấu ấn kiến trúc 

Pháp đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp 

quốc gia vào năm 1994.


 Làng nghề tủ thờ: làng nghề sản xuất sản phẩm mang đậm nét văn hóa, thể hiện 

sự hiếu nghĩa trong thờ cúng tổ tiên của nhiều gia đình người Việt.

 Khu di tích Lăng Hoàng Gia ở thị xã Gò Công
 

Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. 
 

Buổi chiều: Quý khách về Trà Vinh, tham quan: 
 

 Ao Bà Om: gọi là ao Vuông bởi ao có hình vuông.


 Chùa Âng: là ngôi chùa cổ nhất trong hệ thống chùa chiền của người Khmer, 

nằm trong khuôn viên ao Bà Om
 

Quý khách ăn tối tại nhà hàng địa phương, sau đó nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi, tự do 

khám phá thành phố Trà Vinh về đêm. 
 



 

Liên hệ: Ms. Lài Nguyễn– 0902 537 537/ ĐT: 0905.188.422 
Email: lainguyen87dn@gmail.com 

3 

 
 

 

NGÀY 2: TRÀ VINH – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU(Ăn 3 bữa)  
 

Buổi sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng, khởi hành đi Sóc Trăng. 

Quý khách tham quan: 
 

 Khu du lịch Chùa Dơi: 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 người Khmer 

sinh sống.

 Bảo tàng Khmer: có kiến trúc đẹp, là nơi trưng bày nhiều hiện vật quý, phản ánh 

đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer.


 Mua đặc sản bánh pía tại Sóc Trăng.
 

Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. 
 

Sau đó khởi hành về Bạc Liêu, quý khách tham quan: 
 

 Khu đền thờ Mẹ Nam Hải: Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi bật của 

tỉnh, với pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm hay người dân nơi đây còn gọi lại Mẹ 

Nam Hải.


 Khu tƣởng niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu: Cha đẻ của môn nghệ thuật đờn ca tài 

tử nam Bộ.

 Thăm Nhà Công Tử Bạc Liêu: Huyền thoại ăn chơi bậc nhất một thời tại khu 

vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 

Buổi chiều: Quý khách khởi hành về lại thành phố Cà Mau ăn tối, nhận phòng nghỉ ngơi 

và tự do tham quan thành phố Cà Mau về đêm. 
 



 

Liên hệ: Ms. Lài Nguyễn– 0902 537 537/ ĐT: 0905.188.422 
Email: lainguyen87dn@gmail.com 

4 

 
 

 

NGÀY 3: CÀ MAU – ĐẤT MŨI – CẦN THƠ(Ăn 3 bữa)  
 

Buổi sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng, xe đưa quý khách tiếp tục 

hành đi khám phá Đất Mũi Cà Mau: 
 

 Ngắm hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau – 

Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới.


 Đến mũi Cà Mau quý khách ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm tại Mốc tọa độ 

Quốc gia – GPS 0001.


 Panô biểu tƣợng Mũi Cà Mau - hình con thuyền rẽ sóng ra khơi.


 Cột cờ Hà Nội tại Cà Mau.
 

Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. 
 

Buổi chiều: Quý khách khởi hành về Cần Thơ, ăn t ối, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Quý khách tự do dạo chợ đêm Tây Đô hoặc trung tâm thương mại Cái Khế, nơi có 

những hoạt động vui chơi, náo nhiệt nhất Tây Đô về đêm hay ra bến Ninh Kiều tản 

bộ trên cầu Tình Yêu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NGÀY 4: CẦN THƠ – SÀI GÒN (Ăn 2 

bữa)  
 

Buổi sáng: Quý khách dậy sớm khởi hành tham quan: 
 

 Chợ nổi Cái Răng một trong những chợ nổi lớn nhất Đ ồng Bằng Sông Cửu 

Long, tìm hiểu nét văn hóa mua bán trên sông rất đặc trưng của người Nam Bộ.
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Sau đó, về khách sạn ăn sáng, trả phòng, khởi hành tham quan: 

 

 KDL Mỹ Khánh men theo những con đư ờng nhỏ, du khách dạo chơi trong một 

không gian xanh của những vườn mận, xoài, chôm chôm, mít, sầu riêng... tham 

gia làm bánh tráng, nấu rượu đế... Tham gia những trò chơi tại khu du lịch như đua 

chó, Xiếc khỉ...


 Thiền Viện Trúc Lâm Phƣơng Nam: Đây là một thiền viện thuộc hàng lớn nhất 

ở miền Tây Nam Bộ, tất cả đều làm từ gỗ lim được nhập từ Nam Phi…


 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương.
 

Xe đưa quý khách về lại Sài Gòn, kết thúc chương trình du lịch. 
 

Dự kiến 18:00 Quý khách về đến Sài Gòn. Hướng dẫn viên nói lời cảm ơn chân thành, 

chia tay và hẹn ngày tái ngộ cùng quý khách trong những hành trình tiếp theo trên 

khắp nẻo đường đất nước. 
 

GIÁ TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH 
 

THỜI GIAN KHÁCH SẠN 
GIÁ TOUR GIÁ TOUR GIÁ TOUR 

(Người Lớn >10t) (Trẻ em 5t – 10t) (Trẻ em dưới 5t)   
     

 3 SAO 3.480.000 VNĐ   

4 ngày 3 đêm   60% Miễn phí 

2 SAO 3.350.000 VNĐ    
      

 
 

 GIÁ TOUR BAO GỒM:


 Xe máy lạnh, đời mới (Univer 45 chỗ, xe 29 chỗ, Ford 16 chỗ) theo suốt chương 

trình.


 Khách sạn 2, 3 sao theo yêu cầu (2,3,4 khách/ phòng).


 Ăn uống theo chương trình: 04 bữa ăn sáng + 07 bữa ăn chính


 Vé tham quan theo chƣơng trình


 Hướng dẫn viên nhiệt tình suốt tuyến.


 Phí Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa 30.000.000 đ/trường hợp.

 Phí Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa 30.000.000 đ/trường hợp.
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 Quà tặng công ty: nón du lịch, nước (1chai/ngày/khách), khăn lạnh (1 

cái/ngày/khách).

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:


 Chi phí cá nhân ngoài chương trình.


 Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên & tài xế.



 Thuế giá trị gia tăng 10% (VAT).

ĐỐI VỚI TRẺEM (Tính theo ngày sinh): 


 Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí giá tour, gia đình tự lo cho bé nếu có phát sinh.


 Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi: 60% vé tour người lớn: ngủ chung giường với 

gia đình.


 Từ 10 tuổi trở lên: bằng giá tour 

người lớn. LƢUÝ:


 Hủy tour sau khi đăng ký, khách chịu phạt 50% tổng giá tour


 Hủy tour trước 10 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 60% tổng giá tour


 Hủy tour trước 7 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 80% tổng giá tour


 Hủy tour trong vòng 48h khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour


 Quý khách chuẩn bị trang phục phù hợp với đi rừng và không khí lạnh.


 Quý khách tự bảo quản hành lý, tư trang cá nhân suốt hành trình.


 Vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân như: chứng minh thư, hộ chiếu, giấy khai sinh.


 Trong những trường hợp khách quan như khủng bố, thiên tai…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.


 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Gia Linh Luxury Travel sẽ có trách nhiệm 

nhận khách cho đủ đoàn (10 khách người lớn trở lên đối với xe 16 chỗ hoặc 20 

khách trở lên với xe 29 chỗ) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng 
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dưới, công ty sẽ có trách nhiệm thông báo khách trước ngày khởi hành 7 ngày và 

sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đăng 

ký trước đó.


 Đối với khách hàng từ 70 tuổi đến 85 tuổi, gia đình và Quý khách phải cam kết 

đảm bảo tình trạng sức khỏe với công ty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có 

bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Gia Linh Luxury Travel sẽ không chịu trách 

nhiệm dưới mọi tình huống.
  


 

GIA LINH LUXURY TRAVEL – CHĂM CHÚT TỪNG
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