
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tour Du Lịch Tết: Châu Đốc | Hà Tiên | Cần Thơ 

3 Ngày 2 Đêm 

Khởi Hành: 26,27/01/2020 ( Mùng 2, 3 Tết ) 

 

Ngày 1: TPHCM - CHÂU ĐỐC - MIẾU BÀ - HÀ TIÊN 

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên của Du Lịch Bờ Cát Vàng đón quý khách tại điểm hẹn, 

sắp xếp hành lý, gửi lời chào thân ái và chúc sức khỏe quý khách. Xe khởi hành đi An 

Giang. Trên đường đi, HDV tổ chức hoạt náo, cùng gửi lời chúc tết đến các thành viên 

của đoàn đã tham gia Ngôi Nhà Chung. 

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng ở Châu Đốc. Sau đó Quý khách khởi hành tham 

quan. 

 Viếng Miếu Bà Chúa Xứ: Tọa lạc ngay dưới chân núi Sam, ngoài kiến trúc độc 

đáo và đẹp mắt, miếu Bà là một trong những di tích lịch sử, kiến trúc và tâm linh 

quan trọng cần được bảo tồn và phát triển. Với sự linh thiêng và ứng nghiệm, 

cầu được ước thấy khiến miếu Bà hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách đến 

tham quan, cúng viếng, là địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn trong những ngày 

lễ, Tết.  

 Lăng Thoại Ngọc Hầu: một vị quan triều Nguyễn, được triều đình cử vào khai 

phá và trấn giữ An Giang. Du khách đến dây không chỉ để chiêm ngưỡng một 

công trình kiến trúc tiêu biểu, thưởng ngoạn không khí yên ả, thanh bình, mà 

còn là để thể hiện lòng thành kính đối với những bậc tiền nhân thuở trước. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chiều: Khởi hành đến Hà Tiên - một miền đất trù phú với cây cối, phong cảnh thơ 

mộng, hữu tình có tiếng được nhiều nhà thơ, nhà văn xưa ca ngợi hết lời. Đoàn đến với 

những địa danh nổi tiếng. Đoàn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Qúy khách tự do khám phá Hà Tiên. 

Hà Tiên nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Kiên Giang, còn được mệnh danh là vùng đất biên 

giới cuối nẻo tây nam, hấp dẫn du khách khi khoác lên mình một vẻ đẹp nên thơ, hữu 

tình với nhiều thắng cảnh thiên nhiên. Được ví như “Thiên đường nơi hạ giới”, bạn sẽ 

có những trải nghiệm hết sức thú vị với Chợ Đêm Hà Tiên, với vô vàng các món ăn 

ngon và đặc biệt như bún kèn, bún xiêm lo, cà xỉu muối… 

Hay chụp hình kỉ niệm tại công viện Tượng Chín Nàng tiên – logo biểu tượng của Hà 

Tiên, để thấy một thành phố Hà tiên vô cùng nhộn nhịp. 

thấy một thành phố Hà tiên vô cùng nhộn nhịp. 

Ngày 2: HÀ TIÊN - MŨI NAI - CẦN THƠ - BẾN NINH KIỀU 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng. Làm thủ tục trả phòng. Đoàn khởi hành 

đi tham quan. HDV sẽ giới thiệu về văn hóa ăn đón tết của các địa phương đi ngang 

qua. 

 Bãi Biển Mũi Nai: Mũi Nai tức Lộc Trĩ là một bãi biển đẹp nằm ven bờ vịnh 

Thái Lan, một trong 10 cảnh đẹp của Hà Tiên được Mạc Thiên Tứ ca ngợi qua 

thi phẩm “Lộc Trĩ thôn cư” khá nổi tếng. Thu hút du khách bởi vẻ đẹp lúc chiều 

tà, ngồi trên bãi cát nghe tiếng chim hải âu, tiếng sóng biển vỗ về, cảm giác mát 

mẻ từ gió biển, ngắm hoàng hôn từ từ đến trong khung cảnh thiên nhiên. Quý 

khách có thể tắm biển hoặc thưởng thức cà phê ở Đồi Nai Vàng, hoặc ngồi xe 

máng trượt lên đỉnh Tà-Pang ngắm toàn cảnh non nước Hà Tiên trầm mặc, hiền 

hòa, xa xa là đảo Phú Quốc và đất nước Campuchia tươi đẹp. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Núi Bình San: Như tên gọi “Bình San Điệp Thúy”, núi Bình San tựa như muôn 

ngàn chiếc lá xanh tươi phủ đầy ngọn núi bằng phẳng như tấm bình phong tạo 

cho người đến tham quan một cảm giác yên bình. Du khách viếng Lăng Mạc 

Cửu, nghe kể về gia phả họ Mạc, có công khai trấn đất Hà Tiên vào thế kỷ 18. 

 Thạch Động Thôn Vân: Động đá nuốt mây/ Xanh xanh ngợn đá chạm thiên hà/ 

Động bích long lanh ngọc chói loà/ Chẳng hẹn, khói mây thường lẩn khuất. Là 

hệ thống hang động kỳ ảo trong lòng ngọn tháp đá với nhiều thạch nhũ có hình 

thù lạ mắt. Quý khách có thể thấy rất rõ đường biên giới  Việt – Cam cùng nghe 

kể chuyện Thạch Sanh – Lý Thông. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Khởi hành về Cần Thơ. 

Chiều: Đến Cần Thơ nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. Đoàn tham quan điểm tâm linh 

ý nghĩa: . 

Tối: Xe đưa đến Bến Ninh Kiều, Đoàn tham gia chương trình: “Thưởng Ngoạn Du 

Thuyền Trên Sông Hậu”. Cùng thưởng thức nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử với những chất 

giọng ấm cúng trữ tình, đậm chất Miền Tây Nam Bộ, dùng bữa tối trên du thuyền là 

nét văn hóa cao sang từ ngàn xưa, mà bất cứ du khách đến đây đều muốn trải nghiệm. 

Đoàn tự do dạo phố đêm. Thành phố Cần Thơ hay được dân giang yêu kiều đặt cho cái 

tên “Tây Đô” vốn dĩ đông đúc, sôi nổi từ lâu mà ca dao từng khen tặng "Cần Thơ có 

bến Ninh Kiều/Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân"... 

Du khách sẽ ngỡ ngàng với vẻ đẹp lung linh, lộng lẫy cùng ánh đèn rực rỡ sắc màu tại 

Bến Ninh Kiều, hay choáng ngợp trước công trình mới đang thu hút giới trẻ: Cầu Đi 

Bộ Bông Sen vô cùng độc đáo. 

Ngày 3: CHỢ NỔI CÁI RĂNG - KDL VÀM XÁNG - TP.HCM 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sáng: Quý khách dậy sớm, cùng tìm hiểu văn hóa của người dân Cần Thơ với chuyến 

đò tham quan đặc sắc: 

 Chợ Nổi Cái Răng: Hơn 100 năm hình thành và phát triển, chợ nổi Cái Răng 

trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng của TP Cần Thơ. Hãy đến tham quan Chợ 

nổi, để cùng cảm nhận thực sự cuộc sống miền sông nước, cùng nhau lắng nghe 

giọng hò ngọt ngào của cô gái chèo ghe đùa vui với người yêu: “Cái Răng, Ba 

Láng, Vàm Xáng, Xà No/ Anh có thương em xin sắm một cái đò/ Để em qua lại 

mua cò gởi anh’’. Từ rất sớm người dân từ mọi nơi đã đổ về tập trung tại Chợ 

để buôn bán hàng hóa nào là: Xoài, nhãn, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, dưa, 

khoai …trên những chiếc xuồng bấp bênh người dân vội vã và mong muốn sớm 

bán hết hàng hóa để kịp khi ánh bình minh. Chợ Nổi đại diện cho văn hóa Miền 

Tây sông nước. 

Đoàn ăn sáng Buffet, nghỉ ngơi tự do, làm thủ tục trả phòng. 

Trưa: Quý khách di chuyển đến KDL Vàm Xáng: Quý khách như ngỡ ngàng trước 

không gian bao la xanh mát của cây cối, cùng tận hưởng không khí trong lành đậm 

chất quê hương. Ngoài ra,đến Vườn Trái Cây Vàm Xáng bạn còn có thể tham gia 

những trò chơi dân gian hấp dẫn: giở chà, câu cá, tát mương bắt cá,…tại những con 

mương trong vườn…. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa với thực đơn hấp dẫn. Trong không gian trữ tình Nam bộ 

cùng những cô phục vụ mặc áo bà ba rất duyên dáng. Chắc chắn quý khách sẽ có buổi 

cơm gia đình thật ấm cúng và vui vẻ bên nhau. 

Chiều: Đoàn khởi hành về lại TP.HCM, trên đường về Quý khách dừng chân mua 

sắm đặc sản địa phương như: Bánh Pía, nem chua, bánh dừa và trái cây ngon.. làm 

quà tặng cho người thân. Về đến TP.HCM, chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH NĂM MỚI AN KHANG - THỊNH VƯỢNG! 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 

 Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp 

có phòng trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát 

trong thời gian chờ đợi. 

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁCH HÀNG CẦN LƯU Ý 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ) 

Người lớn vnđ 

Từ 11 tuổi trở lên 

Trẻ em   

Từ 05 tuổi - dưới 11 tuổi 

Phụ Thu 

Phòng 

Đơn 

KHÁCH SẠN 2*+ 3*: 2,786,000VNĐ 50% 550,000 

Trẻ Em ngủ chung giường với người lớn đi kèm 

Phụ thu ngoại quốc 300.000 vnd/ khách 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vận chuyển: Xe du lịch 29, 35, 45 chỗ, đời mới máy lạnh, tivi, ghế bật. 

 Khách sạn: Tiêu chuẩn 2, 3, 4 khách/ phòng. Tiện nghi: tivi, nước nóng, vệ 

sinh…      

o HÀ TIÊN 2 SAO: Hải Yến…. hoặc tương đương 

o CẦN THƠ 3 SAO: Holiday.. hoặc tương đương 

 Ăn uống: Ăn sáng: Ngày đầu dùng: tô, ly. Ngày sau dùng Buffet. 

 Ăn trưa, tối: các bữa tại nhà hàng địa phương hợp vệ sinh. 

 HDV: Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ  tham quan suốt 

tuyến. 

 Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch theo quy định 20.000.000vnđ/vụ 

 Tham quan: Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo 

chương trình. 

 Quà tặng: Nón du lịch  Bờ Cát Vàng Travel, khăn ướt + nước đóng chai. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

 Tiền TIP cho HDV + Tài xế địa phương , VAT 

 Chi phí cá nhân ngoài chương trình: Giặt ủi, điện thoại, minibar… 

QUY ĐỊNH TRẺ EM: 

 Dưới 05 tuổi: Miễn phí (chi phí phát sinh trên tour gia đình tự chi trả). Hai 

người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính 50% giá tour. 

 Từ 05 – dưới 11 tuổi: 50% giá tour người lớn, ngủ ghép với gia đình. Hai 

người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính giá như người lớn. 

 Từ 11 tuổi trở lên: giá tour như người lớn. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: (KHÔNG TÍNH THỨ BẢY, CHỦ NHẬT VÀ NGÀY 

LỄ)                   

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

 Hủy tour sau khi đăng kí: 30% giá tour. 

 Trước ngày đi 20 ngày: 50% giá tour. 

 Trước ngày đi 10-19 ngày: 75% giá tour. 

 Trước ngày đi 0-10 ngày: 100% giá tour. 

 

 

 


