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Mang đến cho bạn những giá trị khác biệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương Tiện: đi và về bằng tàu du lịch  

Thời gian: 5 ngày 4 đêm  

Người gửi: Mr Minh – 0931 108 135 Đơn vị nhận: 
 

 

 

 

 

 

 

Ngày 01 Đón sân bay Cần Thơ – Miệt Vườn                  Ăn trưa, chiều 

9h30 Xe và HDV công ty du lịch New Star đón đoàn tại sân bay quốc tế Cần Thơ, xe 

đưa đoàn đến di chuyển đến bến phà Cô Bắc. Đò ngang sẽ xuôi dòng sông Hậu 

đưa Qúy khách đến với làng cá bè Cồn Sơn tại đây đoàn sẽ được tham quan 

mô hình nuôi cá bè với khoảng 50 bè cá, cùng người địa phương cho cá ăn, 

chụp ảnh lưu niệm. 

10h30 Rời bè cá, Quý khách tiếp tục di chuyển trên sông Hậu để đến Cồn Sơn. Quý 
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khách sẽ  được  người dân Cồn Sơn mến khách chào đón bằng loại nước mát 

đặc trưng được nấu từ lá cây Sa Kê và Đinh Lăng trong vườn nhà, trải nghiệm 

làm các loại bánh ngon dân dã mang đậm chất Nam Bộ. Đoàn dùng cơm trưa 

với nhiều món ăn đặc sản đậm chất miền Tây 

14h00 Đoàn di chuyển tham quan Vườn Ổi – Ao Sen, tại đây quý khách sẽ được 

chiêm ngưỡng mô hình nuôi cá lóc bay – điểm nhấn đặc biệt nhất tại Cồn Sơn. 

Trong suốt hình trình khám phá và tìm hiểu về người và đất Cồn Sơn quý 

khách sẽ được thưởng thức các trái cây đặc sản địa phương (theo mùa như: vú 

sữa, ổi, bưởi…) 

15h00 Xe đưa đoàn tham quan: Nhà Cổ Bình Thủy – một ngôi nhà mang đậm dấu ấn 

của bộ phim Người Tình nổi tiếng, lối kiến trúc độc đáo và vườn lan khoe sắc. 

15h45 Xe đón đoàn đưa về lại khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.  

18h00 Xe đưa đoàn đến Bến Ninh Kiều, đoàn lên du thuyền Cần Thơ dùng cơm tối 

với nhiều món ăn đặc san đậm chất miền Tây. Sau đó xe đưa đoàn về lại khách 

sạn nghỉ ngơi. Buổi tối đoàn tự do khám phá Tp Cần Thơ về đêm với nhiều 

điểm tham quan hấp dẫn như: chợ đêm Cần Thơ, Cầu đi bộ Cần Thơ, Bến 

Ninh Kiều….. 

Ngày 02 Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi        Ăn sáng, trưa, chiều 

05h00 Xe và HDV đón đoàn di chuyển đến bến tàu số 01 Bến Ninh Kiều khởi hành đi 

tham quan Chợ Nổi Cái Răng – một nét sinh hoạt tiêu biểu đặc sắc của người 

dân miền sông nước Cửu Long. Ngắm cảnh bình minh và cảnh sinh hoạt trao 

đổi mua bán nông sản của người dân nơi đây. 

7h00 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó làm thủ tục trả phòng. quý 
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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 

8h30 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. 

10h30 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. 

11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó tiếp tục hành trình đến Đất Mũi. 

15h00 Đoàn đến khu du lịch, tham quan cột mốc tọa độ số 0001, rừng Đước Cà Mau, 

sân bay trực thăng… đặc biệt đoàn Đền Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ, Cột Cờ 

Hà Nội,  ngắm cảnh rừng, biển Cà Mau ở cộ cao 30m.( Đoàn đi đất mũi bằng 

cano phụ thu thêm 300.000đ/khách)  

17h00 Đoàn về lại Tp Cà Mau, đoàn dùng cơm chiều trên đường về. 

20h00 Đoàn đến với Cà Mau, sau đó làm thủ tục nhận phòng nghỉ ngơi. Tối quý 

khách tự do khám phá TP Cà Mau 

Ngày 03 Cà Mau – Sông Đốc – Phú Quốc                        Ăn sáng, trưa chiều 
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06h00 Đoàn dùng điểm tâm sáng  tại nhà hàng, sau đó làm thủ tục trả phòng khách 

sạn khởi hành đi Sông Đốc 

7h30 Đoàn lên tàu Exprees Phú Quốc, là những tàu vận chuyển lớn nhất hiện nay 

cho tuyến Sông Đốc – Phú Quốc và ngược lại. Đoàn đó được cảm giác thật 

thoải mái, bồng bềnh trên sóng biển. 

12h00 Đoàn đến Phú Quốc, xe đón đoàn tại bến tàu đưa về trung tâm thị trấn Dương 

Đông dùng cơm trưa tại nhà hàng.  Sau đó nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

14h30 Xe đưa đoàn tham quan một số điểm tại Phú Quốc như: 

 Vườn trồng tiêu: quý khách nghe thuyết minh về cách trồng và chăm 

sóc cây tiêu. Các sản phẩm được làm từ tiêu Phú Quốc như: tiêu sọ, tiêu xanh, 

tiêu đỏ, tiêu ngào… 

 Suối tranh: con suối đẹp nhất Phú Quốc, nơi đây từng đón những thí 

sinh trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam năm 2014 đến tham quan và chụp ảnh 

tuyên truyền bảo vệ môi trường. 

 Làng chài Hàm Ninh: một làng chài cổ của ngư dân Phú Quốc, nơi đây 

buôn bán khá nhiều những hải sản tươi sống như ghẹ, tôm tích, mực, tôm 

hùm, các loại sò ốc…với giá cả rẻ nhất Phú Quốc. 

 Nhà thùng nước mắm, một trong những làng nghề truyền thống tại đảo 

Phú Quốc. 

 Cơ sở sản xuất rượu sim Thanh Long. Quý khách thưởng thức rượu 

sim, mật sim và các sản phẩm khác tại cửa hàng. 

18h00 Đoàn dùng cơm chiều với món đặc sản gỏi cá trích. Hương vị thơm ngon, 

cùng với thịt cá tươi, một ít béo của dừa chấm cùng nước mắm Phú Quốc sẽ 
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tạo nên hương vị rất đặc trưng cho Phú Quốc. 

Ngày 4 Ngọc trai Phú Quốc – Lặn ngắm san hô                  Ăn sáng, trưa, chiều 

06h30 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, sau đó chuẩn bị hành trang lên đường 

tham quan khám phá đảo ngọc Phú Quốc. 

8h30 Đoàn dừng chân tại cơ sở nuôi cấy ngọc trai tự nhiên. Quý khách tận mắt xem 

mổ trai lấy ngọc và nghe thuyết minh về quá trình nuôi cấy để tạo nên 1 viên 

ngọc trai. Quý khách được chính nhân viên nơi đây chỉ cách phân biệt ngọc 

thật và giả, giá trị của 1 viên ngọc trai, những ứng dụng của ngọc trai…. 

9h30 Tham quan Di tích quốc gia đặc biệt NHÀ LAO CÂY DỪA  “nơi từng được 

biết đến như Địa ngục trần gian”: 

Đến đây, đoàn có cơ hội để tìm hiểu lịch sử dân tộc, thêm căm phẫn chế độ 

thực dân đầy đọa con người và biết ơn cha ông, những người đã từng phải 

nằm gai nếm mật hy sinh để đất nước có được hòa bình như hôm nay. 

11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó tiếp tục hành trình tham quan:  

14h00 Đoàn di chuyền về lại bãi sao, quý khách tự do tắm biển tại bãi biển đẹp nhất 

Phú Quốc và được xem như đẹp nhất Việt Nam. 

16h00 Đoàn viếng thiền viện trúc lâm Phú Quốc hay còn gọi là chùa Hộ Quốc Phú 

Quốc. Ngôi chùa vinh dự được các nguyên thủ quốc gia khi đi công tác tại Phú 

Quốc đều đến viếng và thấp hương. 

18h00 Đoàn dùng cơm chiều tại nhà hàng. Buổi tối quý khách tự do dạo chợ đêm 

Dinh Cậu, một trong những ngôi chợ đêm nhộn nhịp nhất, buôn bán đầy đủ 

các mặt hàng thủy hải sản phục vụ nhu cầu quý khách 

Ngày 05 Phú Quốc – tiễn sân bay Phú Quốc                                     Ăn sáng 
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6h30 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, Nghỉ ngơi trong khách sạn, tự do tắm 

biển hay mua sắm tại trung tâm thị trấn Dương Đông cho đến giờ tiễn khách ra 

sân bay Phú Quốc, HDV thay mặt công ty chào tạm biệt và hẹn gặp lại, chúc 

sức khỏe cả đoàn! 

 

 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI DÀNH CHO 1 KHÁCH 

Khách sạn  

3 sao 5.590.000đ/khách 
3 sao không 

ăn chính 4.350.000đ/khách 
Trẻ em 
(Không có suất ngủ riêng) 

Dưới 5 tuổi Từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi 

Miễn phí 50% giá tour 

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

Ăn chính: 150.000đ/ suất nhiều món ăn đậm chất miền Tây 

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 3 sao ở Cà Mau: Long Tỵ, Ánh Nguyệt, …..hoặc tương đương 

Khách sạn 3 sao ở Cần Thơ: Quốc Tế, Holiday One2…..hoặc tương đương 

Khách sạn 3 sao ở Phú Quốc: Praha, Sunrise…..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 Giảm khách trước ngày khởi hành 03 ngày (không tính ngày nghỉ, lễ, tết) 
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khởi hành 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. 

 


