
 
 
CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH MIỀN TÂY 5 NGÀY 4 ĐÊM 2019 

 

Tour An Giang – Kiên Giang - Cà Mau - Bạc Liêu - Cần Thơ  
Thời gian: 5 ngày 4 đêm 

Phƣơng tiện: Đi và về bằng xe. 

 

 

 
NGÀY 01: SÀI GÒN – MỸ THO – BẾN TRE - CHÂU ĐỐC 

Sáng: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Châu Đốc. Bắt đầu chuyến 

hành trình du lịch miền Tây 5 ngày 4 đêm. Đến Tiền Giang quý khách dừng chân ăn sáng đặc sản hủ 

tiếu Mỹ Tho. Sau đó, tiếp tục hành trình hướng dẫn viên hoạt náo, giới thiệu những vùng đất đã đi 

qua.  

Trƣa: Quý khách đến Tp. Sa Đéc dừng chân tham quan: 

 Làng hoa Sa Đéc hay còn gọi làng hoa Tân Quy Đông nơi có diện tích trồng hoa lớn nhất 

miền Tây. Sau đó, Ăn trưa và tiếp tục hành trình. 



 
 
Buổi chiều: Quý khách đến Châu Đốc, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

18:00 Quý khách dùng cơm tối. Sau đó, tản bộ viếng Tây An Cổ Tự, Lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu 

Bà Chúa Xứ núi Sam, tự do dạo phố về đêm. 

 

NGÀY 02: CHÂU ĐỐC – RỪNG TRÀM TRÀ SƢ – RẠCH GIÁ 

Buổi sáng: Quý khách ăn sáng, làm thủ tục trả phòng. Khởi hành tham quan: 

 Rừng Tràm Trà Sƣ với hệ sinh thái độc đáo đặc trưng của vùng trũng Tứ Giác Long 

Xuyên. Tại đây, du khách được đắm giữa thiên nhiên, tận hưởng cảm giác đi võ lãi, đi xuồng 

ba lá. Và điều đặc biệt hơn, quý khách sẽ được thưởng thức đặc sản của rừng như: canh chua 

lƣơn, cá lóc nƣớng, cá rô kho tộ,… 

11:30 Quý khách dùng cơm trưa, khởi hành đi Rạch Giá – thành phố biển duy nhất đồng bằng sông 

Cửu Long. Trên đường đi quý khách có thể dừng chân tham quan: 

 Khu du lịch Núi Cấm với khí hậu mát mẻ, được ví như Đà Lạt của Miền Tây. Tại đây, quý 

khách có thể đi vé cáp treo hoặc xe máy, xe địa phương lên núi chiêm bái tƣợng Phật Di Lặc, 

chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, hồ Thủy Liêm (chi phí cáp treo, xe lên núi tự túc). 

 Chiêm ngưỡng vẻ đẹp vùng đất Thất Sơn Huyền Bí: những cánh đồng lúa bạc ngàn, những 

hàng cây thốt nốt xa xa. 

17:00 Quý khách đến Rạch Giá dùng cơm chiều, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi, tự do dạo thành 

phố biển duy nhất của miền Tây về đêm. 

 

NGÀY 03: TP. RẠCH GIÁ – CÀ MAU 

Buổi sáng: Quý khách làm thủ tục trả phòng, ăn sáng và khởi hành đi Cà Mau. Quý khách qua vùng 

Miệt Thứ một thời nổi tiếng với câu “muỗi kêu nhƣ sáo thổi, đĩa lềnh tựa bánh canh”. Đến 

Năm Căn, quý khách quý khách xuống Canô qua sông Cửa Lớn, Ông Trang, Rạch Tàu, tới 

mũi Cà Mau. 



 
 
12:30 Quý khách đến Đất Mũi Cà Mau, dùng cơm trƣa, nghỉ ngơi. Sau đó tham quan:  

 Đi bộ giữa rừng đước, mắm, bần,..bạc ngàn 

 Lên Đài quan sát ngắm toàn cảnh Đất Mũi. 

 Chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 và panô biểu tượng mũi Cà Mau.  

 Mua đặc sản Đất Mũi về tặng người thân và gia đình, khởi hành về lại Tp. Cà Mau. 

Buổi tối: Quý khách đến Cà Mau, ăn tối, nhận phòng nghỉ ngơi, dạo thành phố trẻ về đêm. 

 

 

Ngày 4: CÀ MAU – BẠC LIÊU - CẦN THƠ 

Buổi sáng: Quý khách ăn sáng, làm thủ tục trả phòng, khởi hành về Cần Thơ. Đến Bạc Liêu quý 

khách dừng chân tham quan: 

 Nhà thờ Cha Diệp hay còn gọi Nhà thờ Tắc Xậy. 

 Nhà Công Tử Bạc Liêu. 

 Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tác giả bài Dạ Cổ Hoài Lang.  

Đến Sóc Trăng quý khách tham quan:  

 Chùa Dơi một ngôi chùa Khmer nổi tiếng có rất nhiều dơi sinh sống. 

 Chùa Đất Sét nơi lưu giữ nhiều pho tượng làm từ đất sét. 

 Tìm hiểu văn hóa dân tộc Khmer.  

12:00 Quý khách dùng cơm trưa tại Sóc Trăng. Sau đó, quý khách khởi hành đi Cần Thơ, về khách 

sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

19:00 Quý khách dùng cơm tối trên nhà hàng nổi Cần Thơ, ngắm cảnh cầu Cần Thơ, bến Ninh Kiều 

về đêm, thưởng thức giọng hát ngọt ngào của những cô gái Cần Thơ. 



 
 

 

Ngày 5: CẦN THƠ – CHỢ NỔI – SÀI GÒN   

05:00 Quý khách xuống đò tham quan: 

 Chợ nổi Cái Răng 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.  

 Lênh đênh một đoạn sông Cần Thơ. 

07:00 Quý khách ăn sáng, làm thủ tục trả phòng, khởi hành đi Tiền Giang.  

Đến Mỹ Tho quý khách di chuyển xuống bến tàu 30/04 tận hưởng được cảm giác lênh đênh trên sông 

nước, thăm 4 cồn mang tên Long, Lân, Quy, Phụng; nghe giọng nói ngọt ngào của những cô 

gái miền Tây trong trang phục chiếc áo bà ba duyên dáng. Tại đây quý khách:  

 Viếng chùa Nam Quốc Phật tìm hiểu về đạo Dừa của ông Nguyễn Thành Nam. 

 Sang Cồn Lân hay còn gọi là cù lao Thới Sơn quý khách sẽ được thƣởng thức trà mật ong 

hoa nhãn, thƣởng thức trái cây 4 mùa đƣợc trồng tại đây, nghe đờn ca tài tử. Tại đây du 

khách có thể giao lưu văn nghệ với những người dân địa phương. Sau đó, du khách len lõi 

trên chiếc xuồng nhỏ qua những hành dừa nƣớc. 

 Quý khách cơ sở sản xuất kẹo dừa, quý khách được tận mắt chiêm ngưỡng từng ngón tay 

khéo léo gói từng viên kẹo, tìm hiểu về các công đoạn để cho ra một viên kẹo vừa dẽo, vừa 

thanh và béo hoà quyện vào nhau. Quý khách có thể mua quà về tặng người thân và gia đình. 

11:30 Quý khách dùng cơm trưa xứ Cồn. Sau đó, xuống đò trở lại Mỹ Tho. Sau đó, quý khách khởi 

hành tham quan: 

 Chùa Vĩnh Tràng nổi tiếng với lối kiến trúc kết hợp Đông Tây hài hòa. Sau đó, khởi hành đi 

Châu Đốc.  

Chiều: Quý khách khởi hành về lại Tp. Hồ Chí Minh.  

Dự kiến 18:00 Quý khách về đến Tp. Hồ Chí Minh. Hướng dẫn viên chia tay, hẹn tái ngộ cùng quý 

khách. Kết thúc chương trình tour du lịch lục tỉnh miền Tây 5 ngày 4 đêm. Trân trọng cảm ơn 

Quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ.  



 
 

GIÁ TOUR: 

GIÁ TOUR ÁP DỤNG CHO ĐOÀN  KHÁCH 

Khách sạn GIÁ TOUR CHO 1 KHÁCH 

Tiêu chuẩn 3 sao  

+ 4 sao  
4.988.000 VND 

GHI CHÚ Trẻ em ngủ cùng giƣờng với ngƣời lớn 

 

 GIÁ TOUR  BAO GỒM: 

 Xe vận chuyển máy lạnh cao cấp, phí tham quan các nơi theo chương trình.  

 Ăn uống theo chương trình.  

(Sáu bữa ăn sáng + 10 bữa ăn chính thực đơn 150.000/khách/bữa). 

 Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao. Phòng từ 2 – 3 khách. 

 Phí Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/trường hợp. 

 Hướng dẫn viên nhiệt tình suốt tuyến. 

 Quà tặng của công ty (nước, khăn). 

 Vé tham quan theo chương trình. 

 

 GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

 Chi phí cá nhân ngoài chương trình.  

 Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên & tài xế. 

 VAT 

 

 ĐỐI VỚI TRẺ EM (Tính theo ngày sinh): 

 Từ 5 tuổi trở xuống: Miễn phí 

 Từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi: ½ vé tour người lớn (ngủ chung giường với người lớn). 

 Từ 10 tuổi trở lên: bằng giá người lớn. 

 

 LƢU Ý 

 Quý khách vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Passport) 



 
 

 Tự bảo quản tiền bạc, vật dụng có giá trị 

 

GIA LINH LUXURY TRAVEL – CÙNG BẠN CHINH PHỤC THẾ GIỚI!!! 

 


