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TỔ CHỨC TOUR DU LỊCH BÁN VÉ MÁY BAY       CHO THUÊ TÀU XE 

Mang đến cho bạn những giá trị khác biệt 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Phương Tiện: đi và về bằng xe ô tô 

Thời gian: 2 ngày 1 đêm  

Người gửi: Công Minh – 0914 18 26 15 – 0931 108 135 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 01 Cần Thơ – Cà Mau  

7h30 Xe và HDV công ty du lịch New Star đón đoàn tại khách sạn nội ô TP Cần Thơ, quý 

khách khởi hành đi Cà Mau. Trên đường đi quý khách được HDV chia sẽ những 

thông tin về những đặc chưng của miền sông nước Nam Bộ 

09h00 Đoàn đến Sóc Trăng tham quan một số điểm như sau: 

 Chùa Dơi nổi tiếng là một quần thể kiến trúc đẹp và độc đáo bậc nhất Đồng 

bằng sông Cửu Long. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một 

ngôi chùa cổ kính hơn 400 năm tuổi, và đặc biệt là được nhìn ngắm đàn dơi 

hàng trăm nghìn con đang cư ngụ trong khuôn viên chùa. 

 Chùa Đất Sét đây là ngôi chùa duy nhất tại Sóc Trăng được xây dựng theo kiến 

trúc của người Việt 

11h00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó tiếp tục hành trình tham quan 
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13h30 Đoàn dừng chân tham quan một số điểm tham quan nổi bật tại Bạc Liêu: 

 Nhà Công Tử Bạc Liêu - tên gọi gắn liền với nhiều giai thoại đã trở thành quen 

thuộc với du khách thập phương. Ngự trị ở nơi là trái tim của thành phố Bạc 

Liêu, nhà công tử luôn là điểm đến không thể chối từ của hầu hết những ai dừng 

chân ghé lại.   

 Khu điện gió Bạc Liêu đây là nơi được nhiều người đến tham quan chụp ảnh 

lưu niệm (  không tham quan được vào những ngày có lịch bão trì) 

17h00 Đoàn đến với Cà Mau, quý du khách dùng cơm chiều tại nhà hàng tự túc , sau đó làm 

thủ tục nhận phòng nghỉ ngơi. Tối quý khách tự do khám phá TP Cà Mau 

Ngày 02 Cà Mau – Đất Mũi – Cần Thơ Ăn sáng 

06h30 Đoàn dùng điểm tâm sáng  tại nhà hàng, sau đó làm thủ tục trả phòng khách sạn khởi 

hành đi Đất Mũi 

8h30 Quý khách khởi hành đi Năm Căn, lên tàu Ca Nô di chuyển ra Mũi Cà Mau,( khi 

đoàn đủ 8 khách) đoàn vượt sông Cái Lớn ngắm cảnh rừng Đước, đời sống của người 

dân Đất Mũi qua các con kênh rạch nhỏ đến khu du lịch Đất Mũi. 

9h30 Đoàn đến khu du lịch, tham quan cột mốc tọa độ số 0001, rừng Đước Cà Mau, sân 

bay trực thăng… đặc biệt đoàn có dịp lên Vọng Hải Đài ngắm cảnh rừng, biển Cà 

Mau ở cộ cao 30m. 

11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng tự túc với nhiều món đặc sản miền Tây, sau đó khởi 

hành về lại Cần Thơ 

17h30 Về đến Cần Thơ, HDV thay mặt công ty chia tay và hẹn gặp lại, chúc sức khỏe cả 

đoàn! 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



       Mã Số: NS2019 – Châu Đốc       Email: dulichngoisaomoi@gmail.com         Hotline – 0931 108 135 
 

 

 

TỔ CHỨC TOUR DU LỊCH BÁN VÉ MÁY BAY       CHO THUÊ TÀU XE 

Mang đến cho bạn những giá trị khác biệt 
  

GIÁ TOUR TRỌN GÓI DÀNH CHO 1 KHÁCH 

3 sao 1.500.000đ/khách 
Trẻ em 
(Không có suất ngủ riêng) 

Dưới 5 tuổi Từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi 

Miễn phí 75% giá tour 

Điểm tham quan và chương trình có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng. 

Thông Tin Liên Hệ 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NEWSTAR 

Trụ sở chính: 226 Võ Văn Kiệt – P An Hòa – Q Ninh Kiều – TP Cần Thơ 

Liên hệ Giám đốc: Ngô Công Minh – 0914 18 26 15 – 0931 108 135 

Email: dulichngoisaomoi@gmail.com 

Web: www.dulichnewstar.com – www.tourcantho.com  

http://www.dulichnewstar.com/
http://www.tourcantho.com/
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Tiêu Chuẩn Phục Vụ 
 GIÁ TOUR BAO GỒM 

Di chuyển 
Xe du lịch đời mới, ghế ngã, máy lạnh, tivi, kính liền, wifi suốt tuyến. 

Lái xe vui vẻ, nhiệt tình, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. 

Ăn uống Ăn sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng buffe tại khách sạn 

Lưu trú 

Cơ sở lưu trú chuyên phục vụ du lịch, trang bị đầy đủ tiện nghi: tivi truyền hình cáp, 

máy lạnh, phòng tắm, nước nóng lạnh…… 

Khách sạn ở Cà Mau: Long Tỵ, Ánh Nguyệt, Quốc Tế…..hoặc tương đương 

Tham quan Vé tham quan các điểm theo chương trình. 

Hướng dẫn Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến, nhiệt tình, vui vẻ, ân cần, chu đáo. 

Quà tặng 01 nón New Star Travel, 01 khăn lạnh/ngày, 01 chai nước suối 500ml/ngày. 

Bảo hiểm Bảo hiểm du lịch nội địa (mức đền bù cao nhất là 20.000.000đ/người/vụ) 

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí cá 

nhân 

Điện thoại, giặt ủi, chụp hình, taxi, ăn uống…….. 

Các chi phí phát sinh cá nhân khác. 

Chi phí khác 

Chi phí phát sinh trong trường hợp thời tiết không ổn định, giao thông không thuận 

tiện phải chậm trễ hành trình. 

Tiền Tip cho Hướng Dẫn Viên Và Tài Xế 

Thuế VAT Giá trên chưa bao gồm tiền thuế VAT 

 TIÊU CHUẨN TRẺ EM 

Trẻ em miễn 

phí 

Các phát sinh nếu có cha mẹ thanh toán với nhà hàng hoặc điểm đến. Hai người lớn 

chỉ kèm theo 1  trẻ em miễn phí, trẻ em miễn phí thứ hai thu 50% giá tour. 

Trẻ em nữa 

vé 

Đầy đủ các tiêu chuẩn như người lớn: ghế ngồi, phần ăn, quà tặng….. 

Không có suất ngủ riêng. 

 ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR  

Trước 3 ngày 

khởi hành 

Giảm khách trước ngày khởi hành 03 ngày (không tính ngày nghỉ, lễ, tết) chịu 30% 

tổng giá tour cho một khách giảm. 

Trong ngày 

khởi hành  

Nếu giảm trong ngày khởi hành thì phải chịu 100% chi phí chuyến đi cho từng 

khách giảm. 

 


