Thời gian : 2 ngày 2 đêm – Đi về bằng xe máy lạnh, khởi hành tối thứ 6
Du lịch Quần Đảo bà Lụa gắn liền với hệ thống sông rạch chằng chịt và những cánh đồng
thẳng cánh cò bay của Đồng Bằng Sông Cửu Long, là điểm đến dành cho những ai muốn tìm sự yên
bình của một miền quê và nét giản dị của con người nơi đây. Du Lịch Miền Tây là hành trình đến với
sông nước miệt vườn, môi trường sinh thái và sự trải nghiệm nét văn hóa lúa nước đặc sắc hay đến
những vùng biển đảo nước trong xanh có thể ngắm nhìn những đàn cá bơi lội và du khách có thể
thưởng thức hải sản tươi sống chế biến một cách dân dã…

ĐÊM 1 :

TP.HCM – HÒN CHÔNG

20H00: Xe và hướng dẫn đón khách tại điểm hẹn khởi hành đi Hòn Chông,
xuôi theo QL 1A qua cao tốc Trung Lương, đến trạm dừng chân tại Cai
Lậy du khách nghỉ ngơi thư giãn , tiếp tục du khách sẽ ngoạn cảnh cầu
treo Mỹ Thuận, xuôi về Hà Tiên du khách chiêm ngưỡng những cánh
đồng lúa cò bay thẳng cánh, hay du khách nghỉ ngủ thư giãn trên xe
NGÀY 1: QUẦN ĐẢO BÀ LỤA – CHÂU ĐỐC ( Ăn sáng, trưa, chiều )
05H00 Đến Hòn Chông du khách tham quan Chùa Hang, ngoạn cảnh Hòn
Phụ Tử, tiếp tục đến bến tàu, du thuyền đưa đến Quần đảo Bà Lụa –
nơi được mệnh danh Vịnh Hạ Long Phương Nam với hơn 40 hò đảo
lớn nhỏ, với làn nước biển trong xanh có thể nhìn thấy cá bơi lội tung
tăng dưới nước, đến Hòn Đầm Dương du khách dùng điểm tâm sáng
tại Ba Hòn Đầm : Tại đây du khách thỏa thích tắm biển , bơi lội, và có
thể tự đánh bắt hải sản nướng trên bếp than hồng để thưởng thức , đến
nhà hàng dùng cơm trưa với các món hải sản địa phương, nghỉ trưa.
Chiều: Thuyền đưa du khách về đất liền, xe đưa du khách về Châu đốc nhận
phòng nghỉ ngơi dùng cơm chiều với đặc sản Nam Bộ : Cá Lóc Kho Tộ
+ Lẩu cá Linh, Cá Lăng, cá Ba Sa+ bông Điên Điển + rau nhút +
ngó sen…
Tối:

Du khách tự do viếng thăm Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hâu, Chùa

Phật Thầy Tây An,..Du khách đi chợ Châu Đốc mua qùa : Mắm cá Lóc, Cá
Linh, Mắm Thái, Khô Cá Tra…

NGÀY 2:

RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - TP.HCM

( Ăn sáng, trưa)

Sáng: Dùng điểm tâm. Xe đưa khách đến khu vực Rừng tràm Trà Sư: Tắc
ráng đưa du khách tham quan khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng
Tây sông Hậu, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và thực
vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Vào mùa nước nổi du
khách có thể ngắm cảnh hay cùng với ngư dân quăng lưới, thả câu và tận
tay đánh bắt với nhiều loài cá đặc trưng: Cá Linh, Cá Rô, Cá Mè, Cá
Trắm… rất thú vị. Dùng cơm trưa, nghỉ ngơi
Chiều: Khởi hành về Tp.HCM, dừng chân tại Cai Lậy mua trái cây, Nem Lai Vung, … về làm qùa,
tiếp tục lộ trình về đến Tp.HCM. Kết thúc tour. Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.

GIÁ TOUR TỨ 10 KHÁCH:

ĐƠN VỊ TÍNH:VNĐ/KHÁCH

KHÁCH SẠN

PHÒNG 2->3K

PHỤ THU P1K

NQ

2 SAO

1.888.000

250.000

100.000

 BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh.
 Khách sạn : Phòng trang bị TV – Tel – nước nóng, lạnh, máy lạnh.
-

Ăn uống : 02 bữa sáng set menu + 03 bữa chính: Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn
+ 01 món xào + 01 lẩu + 01 rau + trái cây + cơm trắng + trà đá.

-

Dịch vụ khác: Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh

-

Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

-

Thuyền máy đi tham quan Quần Đảo Bà Lụa

-

Thuyền, đò chèo đi tham quan rừng tràm Trà sư

-

Bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 20.000.000 đồng/trường hợp.

-

Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.

-

KHÔNG BAO GỒM : Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi, chi phí cá nhân,…

-

LƯU Ý : Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống là Ba, mẹ tự lo.Trẻ thứ 02 phải mua 50% vé tour : Bé
ngồi xe, ăn và ngủ ghép với bố mẹ. Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 50% giá vé tour, trẻ thứ
02 trở đi mua 01 vé. Bé từ 11 tuổi trở lên là phải mua 01 vé

-

Khi đi Quý khách nhớ đem theo CMND, Passport, khai sinh trẻ em, kể cả visa rời

-

Trẻ em dưới 14 tuổi phải có cha mẹ đi kèm, nếu không thì phải có giấy xác nhận có đóng dấu
của địa phương nơi cư trú đi kèm người thân

-

Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thiên tai, đình công, bão lũ, dịch bệnh, tàu thuỷ,
xe lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, công ty du lịch 5N sẽ không chiụ trách nhiệm bồi thường
thêm bất kỳ chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng

-

Khách Việt Nam ở cùng phòng với với khách Quốc Tế hay Việt Kiều thì phải có Hôn Thú

