CTY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH CÔNG ĐOÀN CÀ MAU
Địa chỉ : Số 9, đƣờng Lƣu Tấn Tài, phƣờng 5, tp Cà Mau
Điện thoại : 0290 3 833246; Fax :3 830873 DĐ : 0918334317 ( Thiết )
Email : congdoancmnc@yahoo.com.vn Website : congdoancamauhotel.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH
CẦN THƠ – CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG – CẦN THƠ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện :Xe chất lượng cao, tàu cao tốc, xuồng trên sông
NGÀY 1: CẦN THƠ – CÀ MAU
Sáng: 9 giờ 30 xe và hƣớng dẫn đón đoàn tại sân bay Cần Thơ, khởi hành về Cà
Mau, trên đƣờng đoàn dừng chân tham quan :
- Chùa Dơi Sóc Trăng,
- Chùa Đất sét.
- Dùng cơm trƣa trên đƣờng, tiếp tục khởi hành tham quan:
- Nhà Công Tử Bạc Liêu, về Cà Mau, nhận phòng nghỉ ngơi.
18 giờ: dùng cơm chiều, tối tự do khám phá chợ đêm Cà Mau.
NGÀY 2: THAM QUAN CÀ MAU
Sáng: 7 giờ dùng điểm tâm sáng, xe đƣa đoàn khởi hành đi đến Năm Căn chuyển
tàu ca nô cao tốc khởi hành tham quan Đất Mũi :
- Tham quan cột mốc 0001 ( điểm Cực Nam Tổ Quốc )
- Làng rừng Đất Mũi. ( Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau )
- Biểu tƣợng Mũi Cà Mau
- Vọng hải đài ( Cao 21m ngắm toàn cảnh đất mũi ).
Tiếp tục lên tàu khởi hành đi tham quan khu du lịch Cộng Đồng ( câu cua, câu cá )
12 giờ: dùng cơm, thƣởng thức các món ăn đặt sản của vùng.
13 giờ 30 lên tàu khởi hành về Năm Căn, đến Năm Căn chuyển phƣơng tiện xe về
Cà Mau, đến khách sạn nghỉ ngơi
17 giờ: lên xe khởi hành tham quan :
- Phủ thờ Bác Hồ.
- Vƣờn chim Cà Mau.
18 giờ: về dùng cơm chiều, tối sinh hoạt tự do.
NGÀY 3: THAM QUAN CÀ MAU – CẦN THƠ:
Sáng : 6 giờ 30 dùng điểm tâm sáng, trả phòng, khởi hành tham quan:

- Khu du lịch hòn Đá Bạc. ( chiến tích CM12, bàn tay Tiên, bàn chân Tiên)
- Khu du lịch Cộng đồng U Minh Hạ ( Lấy ong, ăn ong, bắt cá đồng )
11 giờ dùng cơm trƣa.
13 giờ : khởi hành về khởi hành về Cần Thơ, đến nhận phòng nghỉ ngơi.
18 giờ: dùng cơm chiều, tối sinh hoạt tự do.
NGÀY 4: THAM QUAN CẦN THƠ – TIỄN SÂN BAY:
Sáng 5 giờ : Lên thuyền, khởi hành tham quan chợ nổi Cái Răng đến 7 giờ về
dùng điểm tâm sáng, trả phòng, xe và hƣớng dẫn tiển đoàn ra sân bay.
KẾT THÚC CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN!
CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM :
- Ăn uống theo chƣơng trình: Sáng, trƣa, chiều ( Ăn chính 4 món + Trà đá +
tráng miệng ; Ăn sáng tự do gồm phở, bò kho, hủ tiếu, ốp la + ca phê, nƣớc
ngọt… )
- Phòng nghỉ : tivi, máy nƣớc nóng ( nghỉ từ 2-3 ngƣời / phòng. tiêu chuẩn 2 sao )
- Hƣớng dẫn, vé tham quan, bảo hiểm, nƣớc suối 2 chai/ ngƣời / ngày
- Xe máy lạnh suốt tuyến, cano cao tốc, thuyền chuyên dùng.
CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG BAO GỒM :
- Chi phí cá nhân, giặc ủi, nƣớc uống trong phòng nghỉ, tham quan ăn uống ngoài
chƣơng trình .
Ghi Chú :
- Trẻ em từ 6 tuổi – 10 tuổi : tính bằng 50% vé ngƣời lớn, nghỉ chung gia đình.
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên : tính bằng vé ngƣời lớn
.
Bảng giá theo chương trình:
Số lƣợng khách
5-7
8-11
Giá tour / khách
3.602/k 3.571/k

12-15
2.889/k

16-19
2.777/k

Đơn vị tính : 1000 đ
20-24
25-29
30-34
2.581/k 2.455/k 2.353/k

Cà Mau ngày 01 tháng 01 năm 2018
Phòng kinh doanh

Trần Kiến Thiết
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Địa chỉ : Số 9, đƣờng Lƣu Tấn Tài, phƣờng 5, tp Cà Mau
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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH
PHÚ QUỐC – CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÓC TRĂNG – CẦN THƠ
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện : Xe chất lượng cao, tàu cao tốc, thuyền
NGÀY 1 : THAM QUAN PHÚ QUỐC
Sáng: 9 giờ xe và hƣớng dẫn đón đoàn tại sân bay Phú Quốc, khởi hành đi tham
quan:
- Suối Tranh
- Chùa Hùng Long Tự .
11 giờ: dùng cơm trƣa, về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi
14 giờ: khởi hành tham quan bắc đảo:
- Rừng nguyên sinh.
- Đình thần Nguyễn Trung Trực.
- Ngắm hải giới Việt Nam – Campuchia.
17 giờ: về dùng cơm chiều, tối sinh hoạt tự do.
NGÀY 2 : THAM QUAN PHÚ QUỐC :
Sáng 7 giờ: Dùng điểm tâm sáng, khởi hành tham quan:
- Đông đảo ( làng chài Hàm Ninh, xem cách sống của dân chài Phú Quốc)
- Vƣờn tiêu ( cách trồng tiêu của ngƣời dân tại đây )
- Cơ sở chế biến rƣợu sim .
11 giờ: dùng cơm trƣa, về khách sạn nghỉ ngơi.
13 giờ 30: Khởi hành tham quan :
- Cơ sở nuôi cấy ngọc trai.
- Di tích nhà tù Phú Quốc .
- Bãi Sau ( đây là bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, đoàn tự do tắm biển )
17 giờ 30: dùng cơm chiều tại đây, khởi hành về khách sạn nghỉ ngơi.
NGÀY 3 : PHÚ QUỐC – RẠCH GIÁ– CÀ MAU :
Sáng :7 giờ dùng điểm tâm sáng, trả phòng khởi hành về đất liền, xe đƣa đoàn ra
cảng Bãi Vòng, lên tàu cao tốc trở về đất liền. Tàu cặp cảng Rạch Giá chuyển xe
khởi hành đi Cà Mau.
11 giờ: dùng cơm trƣa tại Rạch Sỏi, chiều về đến Cà Mau, nhận phòng nghỉ ngơi.

18 giờ: dùng cơm chiều, tối sinh hoạt tự do.
NGÀY 4 THAM QUAN CÀ MAU
Sáng :7 giờ dùng điểm tâm sáng, xe đƣa đoàn khởi hành đi đến Năm Căn chuyển
tàu ca nô cao tốc khởi hành tham quan Đất Mũi :
- Tham quan cột mốc 0001 ( điểm Cực Nam Tổ Quốc )
- Làng rừng Đất Mũi. ( Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau )
- Biểu tƣợng Mũi Cà Mau
- Vọng hải đài ( Cao 21m ngắm toàn cảnh Đất Mũi ).
Tiếp tục lên tàu khởi hành đi tham quan khu du lịch Cộng Đồng.
12 giờ dùng cơm trƣa: thƣởng thức các món ăn đặt sản của vùng.
13 giờ 30 lên tàu khởi hành về đến Năm Căn chuyển phƣơng tiện xe về Cà Mau,
về khách sạn nghỉ ngơi
17 giờ: khởi hành tham quan :
- Phủ thờ Bác Hồ.
- Vƣờn chim Cà Mau.
18 giờ: về khách sạn dùng cơm chiều, tối sinh hoạt tự do.
NGÀY 5 THAM QUAN CÀ MAU – CẦN THƠ:
Sáng: 6 giờ 30 dùng điểm tâm sáng, khởi hành tham quan:
- Vƣờn Quốc Gia U Minh Hạ.
- Khu du lịch hòn Đá Bạc.
11 giờ khởi hành về Cà Mau, trả phòng, dùng cơm trƣa, khởi hành đi Cần Thơ.
Trên đƣờng dừng chân tham quan:
- Nhà công tử Bạc Liêu:
- Chùa dơi Sóc Trăng
- Về đến Cần Thơ nhận phòng nghỉ ngơi
18 giờ30: dùng cơm chiều, tối sinh hoạt tự do
NGÀY 6 THAM QUAN CẦN THƠ – TIỄN SÂN BAY:
Sáng : 5 giờ lên thuyền, khởi hành tham quan chợ nổi Cái Răng đến 7 giờ về dùng
điểm tâm sáng, trả phòng, xe và hƣớng dẫn tiển đoàn ra sân bay,
KẾT THÚC CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN!
CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM :
- Ăn uống theo chƣơng trình: Sáng, trƣa, chiều ( Ăn chính 4 món + Trà đá +
tráng miệng ; Ăn sáng tự do gồm phở, bò kho, hủ tiếu, ốp la + ca phê, nƣớc
ngọt… )
- Phòng nghỉ : tivi, máy nƣớc nóng ( nghỉ từ 2-3 ngƣời / phòng, tiêu chuẩn 2 sao )
- Hƣớng dẫn, vé tham quan, bảo hiểm, nƣớc suối 2 chai/ ngƣời / ngày

- Xe máy lạnh suốt tuyến, cao tốc, thuyền chuyên dùng .
CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG BAO GỒM :
- Chi phí cá nhân, giặc ủi, nƣớc uống trong phòng nghỉ, tham quan ăn uống ngoài
chƣơng trình .
Ghi Chú :
- Trẻ em từ 6 tuổi – 10 tuổi : tính bằng 50% vé ngƣời lớn, nghỉ chung gia đình.
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên : tính bằng vé ngƣời lớn.
- Vé máy bay tự túc.
Bảng giá theo chương trình:
Số lƣợng khách
5-7
8-11
Giá tour / khách
7.212/k 6.831/k

12-15
5.799/k

16-19
5.587/k

Đơn vị tính : 1000 đ
20-24
25-29
30-34
5.191/k 5.016/k 4.773/k

Cà Mau ngày 01 tháng 01 năm 2018
Phòng Kinh doanh

Trần Kiến Thiết

