
TP.HỒ CHÍ MINH– CÁI BÈ – CẦN THƠ 

– CHÂU ĐỐC – BẠC LIÊU – CÀ MAU 
Thời gian : 5 ngày 4 đêm 

Phương tiện : Ôtô + tàu thuyền 

Khởi hành : Thứ 4 hàng tuần  

Lịch trình tour: 

NGÀY 01 : ĐÓN KHÁCH – HỒ CHÍ MINH ( ĂN TRƯA) 
Buổi sáng: Quý khách có mặt tại sân bay làm thủ tục 
đáp chuyến bay đến Hồ Chí Minh, xe đón Quý khách 
ghép đoàn tham quan city trong ngày đầu tiên. 
Quý khách tham quan: 

✦ Bảo tàng chiến tích chiến tranh: là nơi trưng bày 
những kỷ vật trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu 
nước. Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng 
những cỗ máy chiến tranh thật hiện đại vào thời đó, 
như: xe tăng, máy bay chiến đấu, bom và súng đạn. 
Sau đó tham quan các gian nhà trưng bày hình ảnh như: “những sự thật lịch sử, bộ sưu 
tập ảnh phóng sự hoài nịêm, chứng tích tội ác và hậu quả chiến tranh xâm lược, chế độ 
lao tù trong chiến tranh xâm lược, nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến, tranh 
thiếu nhi “Chiến Tranh Và Hòa Bình”. Đặc biệt quý khách ghé thăm nơi được mệnh danh 
là Địa Ngục Trần Gian hay được gọi là “Chuồng Cọp” 

✦ Khu phố Hoa + Chợ Bình Tây: trung tâm trao đổi mua bán của cộng đồng người Việt 
và người Hoa tại Sài Gòn. Nơi đây còn bảo tồn nguyên vẹn giá trị kiến trúc của người Hoa 
từ hàng trăm năm trước. 

✦ Chùa Thiên Hậu: hay còn được gọi là chùa Bà Chợ Lớn là một trong những ngôi chùa 
có lịch sử lâu đời nhất của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh giá trị về nghệ 
thuật kiến trúc, điêu khắc, hiện vật cổ, nơi đây còn có một giá trị khác, đó không chỉ là 
nơi đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn là nơi qui tụ và tương trợ lẫn nhau của bà con 
người Việt gốc Hoa. 
Buổi chiều: 

✦ Dinh Độc Lập: nơi trước đây là tổng hành dinh của Mỹ đặt tại miền Nam Việt Nam.  

✦ Nhà thờ Đức Bà: một tuyệt tác kiến trúc - một công trình tiêu biểu góp phần tạo nên 
diện mạo đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình cũng ghi nhận sự du nhập, 
giao lưu và tiếp biến của văn hóa - kiến trúc Đông - Tây. 

✦ Bưu điện Thành Phố: là điểm đến tham quan không thể thiếu của du khách khi đến 
thành phố Hồ Chí Minh, một công trình kiến trúc cổ, có hơn 120 năm tuổi.  Quý khách về 
nhận phòng khách sạn nghi ngơi tự do  ăn tối và khám phá Hồ Chí Minh về đêm. 

 
 



NGÀY 02 :SÀI GÒN – CÁI BÈ – VĨNH LONG – CHÂU ĐỐC (ĂN TRƯA) 
Buổi sáng: Xe đón quý khách tại khu vực Quận 1 – 
HCM khởi hành đi Tiền Giang, đến bến tàu Cái Bè quý 
khách lên tàu du ngoạn trên sông tham quan chợ nổi 
Cái Bè – ngã ba sông nơi giao thương, trao đổi hàng 
hàng hóa trên sông, quý khách có thể mua trái cây 
trực tiếp trên các ghe xuồng. Tàu cập bến đưa quý 
khách tham quan các làng nghề truyền thống như 
nuôi ong mật, và chế biến các sản phẩm làm từ mật 
ong như sữa ong chúa phấn hoa,…tham quan lò sản xuất kẹo dừa, lò cốm, lò nấu 
rượu…tại đấy quý khách trực tiếp xem các các mô hình sản xuất và thưởng thức sản 
phẩm trực tiếp. Tàu tiếp tục đưa quý khách đến nhà hàng miệt vườn dùng cơm trưa, 
nghỉ ngơi thưởng thức trái cây miệt vườn,  uống trà và nghe biểu diễn đàn ca tài tử Nam 
Bộ đặc sắc. Sau đó quý khách ra bến đò đi đò chèo (xuồng ba lá) đi dọc bờ kênh dưới 
những tán dừa rợp mát ngắm cảnh miệt vườn với những vườn trái cây như sầu riêng, 
nhãn, bưởi, sapôchê… 
Buổi trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng. 
Buổi chiều: Tàu đưa quý khách trở lại bến tàu Cái Bè, sau  đó lên xe khởi hành đi Châu 
Đốc. Trên đường ngắm cảnh cầu Mỹ Thuận, cây cầu nổi tiếng nhất miền tây. Hành trình 
đưa quý khách đi dọc miền tây qua các địa danh của Đồng Tháp như Sa Đéc, Lai Vung, 
Cao Lãnh, tứ giác Long Xuyên…Đến thành phố Châu Đốc quý khách nhận phòng khách 
sạn. 
Dùng cơm tối tại nhà hàng. Tự do dạo chơi, nghỉ đêm tại khách sạn.  

 
NGÀY 03 CHÂU ĐỐC – TRÀ SƯ – CẦN THƠ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 
Buổi sáng: quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó 
xe và hướng dẫn viên đưa đoàn vào núi Sam viếng 
chùa Bà Chúa Sứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An 
Cổ Tự…Sau đó tiếp tục hành trình theo hướng Tịnh 
Biên dọc kênh Vĩnh Tế  đi qua dãy Thất Sơn – Núi 
Cấm, Núi Két và những ngôi chùa Khơme có kiến 
trúc độc đáo. Đến huyện Nhà Bàng sau đó vào rừng 
tràm Trà Sư. Quý khách bắt đầu tham quan hệ sinh 
thái rừng tràm ngập nước tuyệt đẹp vào buổi sáng theo lộ trình. Quý khách tản bộ 500m 
từ bãi xe vào đến bến đò sau đó đi tắc rán (xuồng máy) khoảng 10 phút chạy dọc bờ kênh 
trong rừng tràm rợp mát đến trạm dừng đầu tiên. Quý khách chuyển sang đi đò chèo đây 
là hành trình thú vị nhất. Đò chèo nhẹ nhàng rẽ nước đi vào rừng tràm xanh mướt với 
khung cảnh tuyệt đẹp. Trên mặt nước phủ đầy một màu xanh lơ của những mãng bèo 
màu xanh như những tấm thảm khổng lồ bao phủ khắm rừng tràm. Trong không khí mát 
mẻ xuồng lướt đi nhè nhẹ tạo cảm giác lâng lâng khó tả, cuộc sống chậm lại, chỉ số hạnh 
phúc như tăng lên rỏ rệt. Quý khách như gạt bỏ những điều phiền muộng của cuộc sống, 
tận hưởng cảm giác sản khoái khi đi giữa thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp. Tại đây quý 
khách được tận mắt xem những chú chim dạn dỹ kiếm mồi trên những đám bèo màu 



xanh. Sau một vòng khám phá, đò đưa quý khách về lại bến đỗ và chuyển sang hành trình 
tiếp theo. Tắc rán đưa quý khách lướt đi trên con đường độc đạo giữa rừng tràm đến 
trạm dừng chân tiếp theo. Tại đây quý khách có 
thể lên đài quan sát ngắm toàn cảnh rừng tràm 
Trà Sư, đi bộ trên đường đất giữa rừng tràm săn 
những bức ảnh đẹp, chụp ảnh cây cầu bắt ngang 
qua bờ kênh. Sau đó đến khu vực nhà hàng gữa 
chốn thiên nhiên hoang dã được bố trí những cụm 
nhà sàn nhỏ giữa rừng rất lãn mạng. 
Buổi trưa: quý khách dùng bữa trưa các món dân 
dã, đạm bạc như: Cá lóc nướng hay gà nướng muối 
ớt, gà hấp lá chúc, lẩu chua cá, rau ngỗ xào, cá rô đồng với thịt kho tộ….sau bữa trưa tắc 
ráng đưa quý khách về lại bến đò kết thúc chuyền tham quan rừng tràm Trà Sư. 
Xe đưa quý khách khởi hành đi Cần Thơ đến với vùng đất Tây Đô sầm uất nhất miền 
tây đồng bằng sông Cửu Long. Đến Cần Thơ, quý khách nhận phòng. 
Buổi tối: Quý khách dùng cơm tối trên nhà hàng du thuyền Cần Thơ thưởng thức các 
món đặc sản miền tây và nghe những làn điệu đàn ca tài tử mượt mà trên dòng sông Hậu 
thơ mộng…Tàu cập bến quý khách tự do khám phá Tây Đô về đêm. 

 
NGÀY 04 CHỢ NỔI CÁI RĂNG – MŨI CÀ MAU (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 
Buổi sáng: quý khách đi chợ nổi Cái Răng một 
trong những chợ nổi đông đúc và nổi tiếng 
nhất Cần Thơ đây là chợ đầu mối chuyên mua 
bán trao đổi hàng hóa trên sông, đặc biệt các loại 
rau, củ, quả và trái cây bốn mùa… Quý khách về 
khách sạn dùng điểm tâm sáng, trả phòng. Sau 
đó quý khách lên xe khởi hành đi Cà Mau. 
Buổi trưa: Quý khách dừng chân ở trạm dừng 
chân Tân Huê Viên –  Sóc Trăng mua đặc sản. 
Đến Năm Căn – Cà Mau quý khách dùng cơm trưa, nghỉ ngơi. 
Xe đưa đoàn đi khám phá Đất Mũi Cà Mau trên đường ngắm cảnh hệ sinh thái rừng ngập 
mặn phong phú…Đến mũi Cà Mau dãi đất thiêng liêng của tổ quốc cuối cùng của 
bản đồ Việt Nam. Quý khách sẽ được tận mắt ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm tại Mốc 
tọa độ Quốc gia – GPS 0001, Panô biểu tượng Mũi Cà Mau. Tham quan hệ sinh thái rừng 
ngập mặn tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau – Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới. 
Buổi tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng nghỉ đêm tại khách sạn. 

 
 

NGÀY 05: CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÀI GÒN – TIỄN KHÁCH (ĂN SÁNG, TRƯA ) 
Buổi sáng: Sau khi quý khách ăn sáng tại khách sạn, trả phòng, sau đó lên xe khởi hành 
về Bạc Liêu tham quan nhà thờ Tắc Sậy – Giá Rai Bạc Liêu viếng mộ Cha Trương Bữu 
Diệp – vị linh mục nổi tiếng được xem như một vị thánh thi ân, giáng phúc cho những ai 
tin tưởng, nguyện cầu. Đoàn tiếp tục ghé tham quan nhà Công Tử Bạc Liêu – Ngôi nhà 



này được xây dựng năm 1919, do kỹ sư người Pháp thiết kế và tất cả vật liệu để xây dựng 
đều được đưa từ bên Pháp qua. Sau khi hoàn thành, được xem là ngôi nhà bề thế nhất ở 
Nam kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ. Và hơn hết là giai thoại cuộc sống vàng son một thời của  cậu 
Ba Huy (Trần Trinh Huy) – người được mệnh danh là “Công tử Bạc Liêu” mà cho đến 
ngày nay có thể nói ai cũng biết tiếng. 
Buổi trưa: quý khách khởi hành về Sóc Trăng quý khách tham quan chùa Dơi, đến nhà 
hàng dùng cơm trưa, nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục hành trình về TP. Hồ Chí Minh, xe  đưa 
Quý khách về sân bay Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay trở về nhà. kết thúc tour: Sài gòn - 
Mỹ Tho – Cần Thơ – Châu Đốc – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau. Hẹn gặp lại quý khách 
trong những chuyến đi sau. 

 
GIÁ TOUR KHUYẾN MÃI: 6.990.000 VNĐ/KHÁCH 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
GIÁ TOUR KHÔNG 

BAO GỒM 

- Xe ô tô du lịch đời mới, sang trọng, tiện nghi. 

- Khách sạn 2 – 3 sao: tiêu chuẩn 02 khách/phòng. 

- Vé máy bay Hà Nội – Hồ Chí Minh – Hà Nội ( hành lý xách 

tay 7kg) 

- Ăn chính: 08 bữa. 

-  Ăn sáng tô ly/buffet tại khách sạn/nhà hàng. 

- Nước 1 ngày 1 chai 500ml, khăn 2 chiếc, 

- Hướng dẫn viên tiếng Việt, chuyên nghiệp, nhiều kinh 

nghiệm phục vụ đoàn suốt chương trình. 

- Vé tham quan vào cửa 01 lần các điểm tham quan có trong 

chương trình. 

- Bảo hiểm mức đền bù 20,000,000đ/vụ. 

- Chi phí lấy hóa đơn 

VAT 

- Các chi phí cá nhân 

ngoài chương 

trình. 

 

 

 

 

GIÁ TOUR KHUYẾN MẠI 6.990.000đ /1 khách 


