
 
 

 
Hành Trình Tìm Về Với Đất Mũi 

 
Thời gian: 3 ngày 2 đêm 

Phương tiện: Xe Du Lịch / Khách Sạn 3* 
Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần 

 
NGÀY 1: TP.HCM – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU                   (Ăn sáng, trưa, tối) 

 

05h00: Hướng Dẫn Viên (HDV) TAV TRAVEL đón Quý khách tại Công Viên 23 Tháng 9 – mặt 
đường Phạm Ngũ Lão, khởi đầu hành trình tìm về với Đất Mũi. 
Đến Phim Trường Mekong, Quý khách dùng bữa sáng tại nhà hàng và chụp ảnh lưu niệm tại 
một trong những phim trường hoành tráng nhất miền Tây Nam Bộ. 
Sau đó, Quý khách tiếp tục hành trình tìm về với cực Nam Tổ quốc. 
 

 
Chiều: Sau khi dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, đến Bạc Liêu, Quý khách tham quan: 

 Cánh đồng Điện Gió: công trình điện gió lớn nhất nước, ấn tượng với những tua 
bin gió khổng lồ, sừng sững giữa nền trời xanh. 

 Chùa Xiêm Cán: ngôi chùa Khmer đẹp và lộng lẫy nhất tỉnh Bạc Liêu, với kiến trúc 
độc đáo và đầy nét tinh xảo. 

Tiếp đó, Quý khách lên xe tiếp tục hành trình đến với Cà Mau. 
 

Tối:  Sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng, xe đưa đoàn về nhận phòng tại Khách Sạn 3*. Quý khách 
tự do tham quan Cà Mau về đêm. 

NGÀY 2: CÀ MAU – ĐẤT MŨI – CẦN THƠ                                            (Ăn sáng, trưa, tối) 
 

Sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng tại Khách Sạn, xe và HDV đưa đoàn đến với Đất Mũi – cực Nam 
của Tổ quốc thân yêu, tham quan và chụp ảnh lưu niệm cùng: 

   

Chinh Phục Cực Nam Tổ Quốc 
CÀ MAU – BẠC LIÊU – CẦN THƠ – BẾN TRE   



 
 

 
 Mốc Tọa Độ Quốc Gia – GPS0001: cột mốc có ý nghĩa đánh dấu vùng đất tận cùng 

của Tổ quốc. 
 Pano biểu tượng Mũi Cà Mau: được chế tác như con thuyền rẽ sóng ra khơi. 
 Cột Cờ Đất Mũi: niềm tự hào của người dân tỉnh Cà Mau, nơi cho ra đời những bức 

ảnh check-in cực chất. 
 Đền thờ Lạc Long Quân – Âu Cơ: công trình đầy ý nghĩa, quy tụ các giá trị văn hóa 

của cha ông về với miền cực Nam của Tổ quốc. 
Chiều: Sau khi dùng bữa trưa ngay trong Mũi Cà Mau, Quý khách lên xe trở về Cần Thơ tiếp tục 

hành trình tham quan: 
 

 
 Nhà Thờ Cha Diệp: (hay còn gọi là nhà thờ Tắc Sậy) nổi tiếng nhất khu vực miền 

Tây, với kiến trúc sầm uất uy nghiêm, thờ Đức Cha Phan Xi Cô – Trương Bửu Diệp -  
người cha đã đứng lên đấu tranh và hy sinh vì những giáo dân của mình vào năm 
1946. 

 Nhà Công Tử Bạc Liêu: biệt thự cổ xa hoa của Hắc Công Tử Trần Trinh Huy ăn 
chơi đệ nhất miền Tây lúc bấy giờ với giá trị đương thời tầm 400 tỷ. 
 

Tối: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó, xe đưa đoàn về nhận phòng tại 
Khách Sạn 3*. Quý khách nghỉ ngơi hoặc tự do tham quan Bến Ninh Kiều về đêm. 

NGÀY 3 : CẦN THƠ – BẾN TRE – TP.HCM                                                                  (Ăn sáng, trưa) 
 

Sáng: Quý khách có thể tự túc trải nghiệm chương trình ngắm bình minh trên chợ nổi Cần Thơ – 
nét văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam Bộ. 
Sau khi dùng điểm tâm sáng tại Khách Sạn, Quý khách làm thủ tục trả phòng và lên đường trở 
về Tp.HCM. Trên đường đi, Quý khách tham quan: 

 
 Cồn Phụng: khu du lịch nằm trên cù lao con sông Tiền thơ mộng, nổi tiếng với 

khung cảnh non nước hữu tình, miệt vườn trù phú. Nơi đây còn lưu giữ những 
kiến trúc văn hóa độc đáo như giai thoại của giáo chủ Đạo Dừa Nguyễn Thành 
Nam. Quý khách cũng có thể tham gia chương trình tát mương bắt cá, mặc áo bà ba 
để trải nghiệm cuộc sống của người nông dân miền Tây (chi phí thuê áo bà ba và 
tát mương bắt cá tự túc). 

   



 
 

 
   Chiều: Sau khi dùng bữa trưa, Quý khách lên xe trở về Tp.HCM. Về đến điểm tập trung ban đầu tại 
Công Viên 23 Tháng 9, kết thúc Tour, HDV chia tay đoàn và hẹn gặp lại trong những chương trình 
sau. 

 

(Trình tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 

các điểm tham quan trong chương trình) 

 

(Báo giá trên áp dụng cho Tour khởi hành trên 20 người. Trẻ em trên 10 tuổi tính giá như người lớn). 

 

Bao Gồm: 

 Xe Du Lịch đời mới máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình. 
 Khách Sạn 3*: 02 - 03 khách/phòng. 
 Các bữa ăn theo chương trình. 

- Ăn sáng: Ngày đầu (tô + ly). Ngày 2 và 3 dùng bữa sáng tại Khách Sạn. 
- Ăn trưa, tối: tại các nhà hàng địa phương. 

 Hướng dẫn viên kinh nghiệm phục vụ chu đáo theo đoàn.  
 Vé các điểm tham quan theo chương trình 
 Nước suối uống trên xe. 
 Khăn lạnh + Thuốc y tế thông thường. Nón lưu niệm. 
 Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp 

 
Không Bao Gồm:  

 Vé tham quan và chi phí tự túc ngoài chương trình (Chợ Nổi Cần Thơ, chương trình tát 
mương bắt cá, mặc áo bà ba tại Cồn Phụng…) 

 Thuế VAT (nếu Quý khách có nhu cầu lấy Hóa Đơn) 
 Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, mini bar…. 
 Phụ thu phòng đơn nếu Quý khách có nhu cầu ngủ phòng 1 mình. 

 
Chính Sách Vé Dành Cho Trẻ Em:  

 Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour, giá vé máy bay theo quy định của hãng hàng không, Cha, 
Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. 

 Trẻ em từ 02 – dưới 05 tuổi: 100% giá vé máy bay; miễn giá tour. Cha, Mẹ hoặc người thân 
đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em 
dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour. 

 Trẻ em từ 05 – dưới 10 tuổi: 100% giá vé máy bay; 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn 
uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 
đến dưới 11 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên Cha, Mẹ mua thêm 1 suất giường đơn. 

 Từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn. 

Khách Sạn 3* Lưu trú (2 - 3  khách/ phòng ) 

Khởi Hành 
THỨ 6 hàng tuần  

2,550,000 vnđ/ khách 



 
 

 
Quy Trình Thanh Toán:  

 Đặt cọc 50% chi phí Tour trọn gói ngay sau khi đăng ký Tour. 
 Thanh toán chi phí còn lại trước ngày khởi hành 10 ngày. 

 
Chính Sách Hủy Tour:  

 Sau khi xác nhận và thanh toán (ít nhất 50% tiền cọc giữ chỗ và thanh toán đủ 100% tổng giá 
trị tiền tour trước 10 ngày khởi hành). 

 Khi đến ngày thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour, nếu Quý khách không thanh toán 
đúng hạn và đúng số tiền được xem như Quý khách tự ý huỷ tour và mất hết số tiền đã đặt 
cọc giữ chỗ. 

 
 Lưu ý:  Quý Khách nhớ mang theo CMND. Hành lý gọn gàng và trang phục phù hợp khi tham 

quan các điểm trong chương trình. 
 
 

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 24/7: 089.663.4701 


