CÀ MAU – ĐẤT MŨI XANH
Thời gian
Dự kiến khởi hành
Phương tiện

: 01 ngày
: hằng ngày
: Đi và về bằng xe

Cà Mau là tỉnh ven biển ở cực Nam của Việt Nam. Nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên
hoang dã, những khu rừng ngập mặn nguyên sinh với hệ thống sinh vật vô cùng đa dạng nơi đây
có tiềm năng to lớn về du lịch sinh thái. Cùng với đó là nền văn hóa đặc sắc, lâu đời của người
dân đất mũi thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi về khám phá, tìm hiểu.
Bạn muốn một lần được lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất tại cột mốc cuối cùng
của Tổ quốc và lênh đênh trên những con thuyền nhỏ khám phá sự sinh động của rừng U Minh
bạt ngàn ? Hãy đến với Ben Thanh tourist đặt ngay cho mình tour du lịch Cà Mau và trải nghiệm
nhé!

BENTHANH TOURIST
JOURNEY TO YOUR HEART
LỊCH–TRÌNH
HÌNH ẢNH

NGÀY

7h30: Xe HDV BEN THANH TOURIST đón quý khách tại
điểm hẹn, khởi hành đi KDL Đất Mũi. Trên suốt tuyến đường
đi theo quốc lộ 1A từ TP. Cà Mau – Năm Căn, quý khách sẽ
đươc HDV giới thiệu và văn hóa địa phương, địa danh cũng
như kinh tế chính của người dân Cà Mau và đặc sản Cà Mau.
Từ Năm Căn đến Đất Mũi theo tuyến đường HCM mở rộng
đây là tuyến đường mới mở cũng như thông suốt đường bộ từ
địa đầu đất nước đến tận cuối bản đồ Việt Nam. Quý khách sẽ
cảm nhận phong cảnh hữu tình bao quanh là nước và nghề làm
vuông tôm theo phương thức tự nhiên dựa vào thủy triều.
Đặc biệt sẽ biết được thế nào là đất biết nở và rừng biết đi của
mãnh đất Cà Mau hiền hòa mến khách. Đó là cả một hệ thống
sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên đã được công nhận là
Khu Ramsar năm 2013.
09h30: Đoàn đến Khu Du Lịch Sinh Thái Mũi Cà Mau – nơi
hằng năm được phù sa bồi lấn 80 – 100m, du khách sẽ được
tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Cột Mốc Tọa Độ Quốc
Gia– GPS 0001, Panô Biểu Tượng Mũi Cà Mau.
11h30: Dùng cơm trưa tại nhà hàng Thủy Tạ Mũi Cà Mau
hoặc khu sinh thái cộng đồng, thưởng thức các món ăn thủy
hải sản đặc trưng nơi tận cùng tổ quốc: Cá Thòi Lòi Nướng
Muối Ớt, Vọp Hấp Gừng, Hàu NướngMỡ Hành, Cua Biển
Hấp Bia….. đặc biệt du khách còn được giao lưu đàn ca tài
tử ( nếu có yêu cầu – chi phí tự túc ).
13h00: Quý khách khởi hành về lại Tp Cà Mau.
16h30: Quý khách về đến TP.Cà Mau, kết thúc chương trình
tham quan HDV Ben Thanh tourist tiễn đoàn và hẹn gặp lại
quý khách.

GIÁ TOUR DÀNH CHO KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN
GIÁ TOUR

600.000đ/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.
1

GIÁ BAO GỒM:
 Ăn uống: 1 bữa trưa
 Hướng dẫn viên:
 Hướng dẫn viên Bến Thành Tourist chuyên nghiệp, nhiệt tình, am hiểu tuyến điểm đưa đoàn tham quan suốt
tuyến.
 Tham quan: Vé tham quan tại các điểm du lịch có trong chương trình (1 cửa)
 Chi phí khác trong chương trình:
 01 chai nước 500ml/ngày/khách.
 Thuế GTGT (VAT): 10%
GIÁ KHÔNG BAO GỒM:
 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….
 Tiền tip trong chuyến đi cho nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế.

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
BENTHANH TOURIST – VĂN PHÒNG CÀ MAU

53 Ngô Quyền, P. 9, TP. Cà Mau
Như Anh: 0944 736 836 – 0911 66 897
Email: anh.le@benthanhtourist.com
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