.

Thời gian
: 0 2 ngày 1 đêm
Phương tiện
: Ô tô.
Ngày khởi hành : theo yêu cầu khách hàng
Điểm khởi hành: Trung tâm thành phố Cà Mau
NGÀY

NGÀY 01
CÀ MAU
MƯỜI NGỌT
(Ăn sáng, trưa, tối)

NGÀY 02
ĐẤT MŨI - CÀ MAU

LỊCH TRÌNH
07h00: Hướng dẫn viên BenThanhtourist đón du khách tại điểm hẹn, ăn sáng
khởi hành đi U Minh.
10h00: Đoàn đến tham quan một góc rừng tràm U Minh tại điểm du lịch
sinh thái Mười Ngọt.
Quý khách lên xuồng, len lỏi vào những kênh rạch nhỏ trong rừng tràm tham
quan hệ sinh thái rừng ngập ngọt. Tham gia các hoạt động cùng người dân
địa phương như giở lợp bắt cá đồng, đi ăn ong. Nghỉ ngơi thư giản, thưởng
ngoạn không khí trong lành của vùng rừng sinh thái.
Dùng cơm trưa tại nhà hàng, thưởng thức các món đặc sản đặc trưng của
vùng rừng U Minh.
13h30: Đoàn khởi hành đi Đất Mũi, trên đương về dừng chân tham quan
Vườn quốc gia U Minh Hạ chinh phục lâm đài để có thể thấy được toàn
cảnh rừng bạt ngàn.
17h30: Qúy khách dùng cơm chiều và nghỉ ngơi tại khu sinh thái cộng đồng.
Sau đó tham gia chuyến đi len lỏi vào rừng tự tay bắt những chú cua và cá tại
đây.
07h00: Quý khách ăn sáng tại nhà dân . Sau đó khởi hành đi công viên văn
hóa mũi Cà Mau.
10h00: Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau, đoàn bắt đầu chinh phục
Mũi đất địa đầu Cực Nam Tổ Quốc. Quý khách chụp hình lưu niệm tại Cột
mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, panô biểu tượng mũi Cà Mau, chinh
phục Vọng Hải Đài cao 21m ngắm nhìn toàn cảnh Mũi Cà Mau… Tham
quan Cầu làng rừng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hệ sinh thái rừng ngập mặn
Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau - Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới, Khu
CODE :

RAMSAR Thế giới.
11h00: Dùng cơm trưa các món ăn hải sản đặc trưng của vùng biển bãi bồi
Mũi Cà Mau.

(Ăn sáng, trưa )

.12h30: Quý khách khởi hành về lại TP. Cà Mau. Kết thúc chương trình.
HDV nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý khách.

( Thứ tự chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của chuyến đi nhưng vẫn đảm bảo
đầy đủ điểm tham quan)

GIÁ TOUR KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN
GIÁ TOUR

1.250.000 đ/ khách
 GIÁ TOUR TRẺ EM:
 Trẻ em dưới 05 tuổi : 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, em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour.
 Trẻ em từ 05 – dưới 11 tuổi : 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ
ghép chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, em thứ 2 trở lên cha
mẹ nên mua thêm 1 suất giường đơn.
 Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.
GIÁ BAO GỒM:
 Vận Chuyển:

 Xuồng và võ lãi tham quan gác kèo ong và đất mũi..
 Ăn uống: Theo chương trình sau:
o
02 bữa sáng + 03 bữa chính .Thực đơn có các món ăn địa phương: chiên, xào, kho, canh hoặc
lẩu, cơm trắng, trái cây tráng miệng, trà đá.
 Hướng dẫn viên Bến Thành Tourist chuyên nghiệp, nhiệt tình, am hiểu tuyến điểm đưa đoàn tham quan
suốt tuyến.
 Bảo hiểm: Bảo hiểm du lich suốt tuyến, mức bồi thường tối đa 100.000.000 vnd/trường hợp
 Tham quan:
o Vé tham quan tại các điểm du lịch có trong chương trình (1 cửa)
o Xuồng tham quan tại khu du lịch cộng đồng Đất Mũi, dở lờ cua, xuồng tham quan rừng tại U Minh
o Chi phí khách tham gia chương trình lấy kèo ong.
 Chi phí khác trong chương trình:
CODE :

o 02 khăn + 02 chai nước 500ml/ngày/khách.
o Thuế GTGT (VAT): 10%
GIÁ KHÔNG BAO GỒM:
 Xe oto ngày đầu Tp. Cà Mau – Năm Căn – Cà Mau
 Những điểm tham quan không có trong chương trình
 Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, giặt ủi, thức ăn - uống ngoài chương trình, lệ phí chụp ảnh tại các
điểm tham quan, Chi phí mua sắm và thưởng thức hải sản….
 Phụ thu phòng đơn (Tự ý phát sinh thêm phòng riêng)
 Tiền tip trong chuyến đi cho nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế.
 NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý.
• Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Bến Thành sẽ có trách nhiệm thu nhận khách cho đủ đoàn (09
khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu đoàn dưới 09 người, công ty sẽ thông
báo đến khách và thỏa thuận ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại số tiền cho khách đã đang ký trước đó.
Trường hợp khách muốn đi ít hơn 09 khách, có thể tổ chức và sẽ báo giá lại đến khách hàng.
• 01/ Đây là loại hình tour trải nghiệm, tìm hiểu đời sống người dân vùng đất phương Nam nên du
khách sẽ cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với dân. Điểm nhấn của chương trình là khách sẽ được
trải nghiệm đời sống, sinh hoạt thực tế của người dân, thưởng thức những đặc sản tươi ngon,
độc đáo. Về điều kiện về chỗ ở đơn giản (U Minh ở nhà chòi, có giường gỗ - Cà Mau ở nhà sàn, trải
chiếu và mùng tập thể), tuy nhiên vẫn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Sale cần chú ý khi tư vấn cho khách
nắm rõ điểm này.
 05/ Khi giới thiệu sản phẩm này nhân viên khách sạn cần nêu rõ điểm nhấn của chương trình: ăn uống
đặc sản, điểm nhấn là ở U Minh là ăn đồ đồng, ở Cà Mau hải sản biển. Sự khác biệt đặc trưng giữa hai
điểm đến trong hành trình Đất phương Nam
 02/ Du khách tham gia tour này cần chuẩn bị: Kem chống muỗi, chống nắng; đi lấy mật ong cần mặc
áo có tay dài, dép hoặc giày nhẹ để đi rừng, túi zip đựng điện thoại, đồ điện tử phòng bị ướt trong rừng
 02/ Thời điểm thích hợp để tổ chức tour kéo dài từ tháng 11 đến tháng 05 năm sau vì đây là mùa khô
ở Nam bộ và cũng là mùa gác kèo ‘‘ Ăn ong ” (lấy mật) ở VQG U Minh Hạ. Mùa này mật ong ngon
và đặc nhất, giá cũng tốt nhất, khách có thể mua mật ong từ ngay kèo ong vừa đi lấy về.
 Lưu ý : Để bảo đảm an toàn tính mạng. Mọi người đều phải mặc áo phao và cài dây chắc chắn khi đi
trên kênh hoặc ra biển.

CODE :

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

BENTHANH TOURIST – VĂN PHÒNG CÀ MAU
53 Ngô Quyền, P. 9, TP. Cà Mau
Tel: 0780. 3 540 234 - Fax: 0780. 3 540 345
Nhân viên kinh doanh Mr. Trịnh Huỳnh Yến. – SĐT 0944265871
Email: yen.trinh@benthanhtourist.com

BENTHANH TOURIST - ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN NHỮNG CHUYẾN ĐI!

CODE :

