Thời gian: 6 ngày 5 đêm – Đi về bằng xe máy lạnh. Khởi hành thứ 7 hằng tuần
NGÀY 1 :

TP.HCM – BẾN TRE – CẦN THƠ

( Ăn sáng, trưa, chiều)

Sáng: Xe và HDV 5N Tours đón du khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Mỹ Tho.
Dùng điểm tâm tại nhà hàng MêKông. Tiếp tục đến tham quan Cầu Rạch
Miễu nối liền 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang, tiếp tục tham quan chùa
Vĩnh Tràng với lối kết hợp Châu Âu và Châu Á. Xe đưa du khách đến
bến đò 30/4, thuyền máy đưa quý khách ngoạn cảnh cảng cá Mỹ Tho
trên sông Tiền, nghe giới thiệu về các Cù Lao: Long – Lân – Quy –
Phụng, tham quan Lò Kẹo Dừa. Du khách dùng cơm trưa với đặc sản
Nam Bộ : Cá Tai Tượng Chiên Xù Cuốn Bánh Tráng Chấm Mắm
Nêm+ Cá Lóc Nướng Trui.
Chiều: Đò chèo đưa du khách vào tham quan trại nuôi mật ong, tham quan Cù
Lao Thới Sơn, vườn trái cây, tham quan một ngôi nhà xưa tiêu biểu cho kiến trúc Nam Bộ:
thưởng thức trà, rượu mật ong, thưởng thức Đàn Ca tài tử Nam Bộ. Thuyền máy đưa trở về
Mỹ Tho, xe và hướng dẫn 5N đưa du khách khởi hành về Cần Thơ, du khách nhận phòng.
Tối:
Đến bến Ninh Kiều : Du thuyền đưa dạo Sông Hậu, Dùng Cơm Tối Trên du thuyền.

NGÀY 2 :

CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU- CÀ MAU

( Ăn sáng, trưa, chiều)

Sáng:

Dùng điểm tâm. Thuyền đưa du khách ngoạn cảnh các kênh rạch, phong
cảnh làng quê, cuộc sống trên sông nước của người dân Nam Bộ qua Chợ
Nổi Cái Răng với những cảnh mua bán, trao đổi hàng hoá nhộn nhịp.
Đoàn tiếp tục đi Sóc Trăng, tham quan Chùa Dơi, Chùa Đất Sét, Bảo
Tàng Dân Tộc Kh’mer. Dùng cơm trưa.
Chiều: Tiếp tục lộ trình đi Cà Mau, ghé tham quan nhà công tử Bạc Liêu, ghé
tham quan Nhà Thờ Cha Diệp tại Hộ Phòng, đến Cà Mau nhận phòng,
nghỉ ngơi. Đến nhà hàng dùng cơm chiều.
Tối :
Du khách sinh hoạt tự do và nghỉ đêm tại Cà Mau.

NGÀY 3:

CÀ MAU – ĐẤT MŨI – RẠCH GIÁ

( Ăn sáng, trưa, chiều)

Sáng: Dùng điểm tâm. Du khách có thể đi ca nô ( tự túc ) hay xe đưa du khách đi
ngoạn cảnh Khu Rừng Đước, Nghe Kể Chuyện Bác Ba Phi, Tiếp Tục
Lộ Trình Đến Vùng Đất Mũi (Huyện Ngọc Hiển – Vùng Cực Nam Tổ
Quốc) chụp hình lưu niệm, đến nhà hàng dùng cơm trưa.
Chiều: Khởi hành về Rạch Giá nhận phòng nghỉ ngơi, du khách tham quan đền thờ
Nguyễn Trung Trực: Một trong những vị tướng tài giỏi của dân tộc Việt
Nam, đến nhà hàng dùng cơm chiều.
Tối:

Du khách sinh hoạt tự do hay dạo phố đêm thưởng thức đặc sản điạ
phương:Cháo Mực, Cháo mắm dưa, cháo Hột Vịt Muối…(tự túc).

NGÀY 4:

RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC

( Ăn sáng, trưa, chiều)

Sáng: Dùng điểm tâm. 08H00 Du khách lên tàu cao tốc Rạch Giá – Phú Quốc,
xe đón du khách tại cảng Bãi Vòng đưa về thị trấn Dương Đông ghé
tham quan Vườn Tiêu đặc trưng trên đảo hay mua một ít làm quà, về nhà
hàng dùng cơm trưa, nhận phòng.
Chiều: Xe đưa du khách Suối Tranh : Đây là một con suối đẹp nhất ở Đảo, du
khách có thể tắm suối, leo núi tự túc, đến Làng chài Hàm Ninh: Du
khách tắm biển tự do hay thưởng thức hải sản tươi sống: Tôm, Cua, Ghẹ,
Mực, Cồi Changmai, Sò Điệp…còn tươi ngon rất hấp dẫn ( tự túc ). Về nhà
hàng dùng cơm tối
Quí khách chọn một trong hai chương trình ( chi phí tự túc ):
Chương trình 1 : Quý khách tự do khám phá huyện đảo Phú Quốc về đêm, ghé vào khu ẩm thực chợ
đêm Dinh Cậu, thưởng thức đặc sản Phú Quốc hoặc có thể mua tour câu mực ban đêm
Chương trình 2 : Quí khách có thể mua vé vào khu du lịch Vinperland: với quy mô rộng 170.000m2 tại
Bãi Dài của đảo Ngọc Phú Quốc với một khuôn viên hoành tráng: Công viên nước, Thủy
cung, Khu vui chơi ngoài trời và trong nhà, Rạp chiếu phim 5D, Lâu đài cổ tích…

NGÀY 5:

PHÚ QUỐC – BÃI SAO – CÂU CÁ

( Ăn sáng, trưa, tối )

Sáng: Dùng điểm tâm. Xe đưa du khách đến Dinh Cậu: Du khách lên tàu tham
quan và ngoạn cảnh các đảo nhỏ tại Phú Quốc: Hòn dâm, Hòn Dừa,
Hòn Rõi, tàu neo đậu tại khu vực này, du khách có thể câu cá, lặn ngắm
san hô: Du khách có thể tìm hiểu một số động thực vật dưới biển, tắm
biển tự do, dùng cơm trưa trên tàu
Chiều: Tàu đưa du khách về lại Bãi Sao: Tắm biển tự do, xe đưa du khách tham
quan cơ sở nuôi cấy Ngọc Trai mua ít quà lưu niệm, Nhà Lao Cây
Dừa, tham quan Nhà Thùng: Cơ sở sản xuất nước mắm nổi tiếng Phú
Quốc, về nhà hàng dùng cơm chiều.
Tối :
Du khách dạo phố đêm hay sinh hoạt tự do

NGÀY 6:
Sáng:

PHÚ QUỐC - TP. HCM

( Ăn sáng )

Dùng điểm tâm, du khách tắm biển tự do, xe đưa du khách ra sân bay Phú Quốc làm thủ tục
check in khởi hành về Tp.HCM, kết thúc tour. Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI ÁP DỤNG TỪ 10 KHÁCH :

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/KHÁCH

KHÁCH SẠN

PHÒNG 2-> 4 khách

PHỤ THU P1

NQ

3 SAO

6.958.000

2.200.000

300.000

BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh.
 Khách Sạn

: Phòng trang bị TV, ĐT, máy lạnh, nước nóng lạnh,…

 Ăn uống : 01 bữa sáng set menu + 05 bữa sáng Buffet + 10bữa chính.
-

Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn + 01 món xào + 01 món canh + 01 rau trộn +
trái cây + cơm trắng + trà đá ( thực đơn thay đổi từng bữa ăn )

 Dịch vụ khác:
-

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

-

Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh.

-

Đặc sản Cá Tai tượng chiên xù + cuốn bánh tráng chấm mắm nem

-

Ăn tối trên du thuyền tại Cần Thơ : với đặc sản lẩu Mắm

-

Thuyền máy+ đò chèo đi vào vườn trái cây

-

Thuyền đi chợ Nổi Cái Răng

-

Tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc.

-

Tàu đi Câu Cá tại Phú Quốc

-

Khách được bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 10.000.000 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, ca nô đi đất mũi…

-

Vé máy bay Phú Quốc – Tp.HCM từ 1.000.000 đồng/khách

-

Vé máy bay trẻ em từ 12 tuổi trở lên 100%

-

Dưới 2 tuổi tính 10%, từ 2 tuổi đến 11 tuổi = 75%

 LƯU Ý :
-

Chương trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn, HDV sẽ hẹn với Quý
khách để cùng thống nhất với đoàn.

-

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. Bé có xuất ăn và ngồi, cũng như tham quan
theo chương trình và ngủ chung với bố mẹ. Bé thứ 02 phải mua 100% vé tour.

-

Bé từ 11 tuổi trở lên là 100% giá vé tour.

-

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

-

Khách lớn tuổi ( từ 70 tuổi trở lên), khách khuyết tật, khi tham gia tour phải có người thân đi kèm
và phải cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ khi tham gia tour

-

Du khách đem theo hành lý gọn nhẹ và phải tự bảo quản hành lý, tư trang, tiền bạc trong suốt thời
gian của chuyến du lịch

-

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

-

Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hay huỷ tour không báo trước thì mất 100%

