
	

CÔNG TY TNHH HTS INTERNATIONAL – HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
Add1: Villa Lapaloma – 01 Hòn Chồng – NHA TRANG 

Add 2: 274/52 đường 20/10, NHA TRANG 
Hotline: 0918.97.79.68 

 
 

MỸ THO – CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN 

PHÚ QUỐC 
HTS International Travel hân hạnh giới thiệu chương trình tham quan miền Tây : TP. HCM – Mỹ Tho – Cần 

Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc. Chương trình 07 ngày 06 đêm tham quan các tỉnh miền Tây và 
“đảo ngọc Phú Quốc” sẽ là những trải nghiệm rất thú vị và bổ ích cho du khách khi tham gia hành trình đặc 

biệt này.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
NGÀY 1: NHA TRANG – TP.HCM 

18:00 Đại diện HTS International Travel đón quý khách tại Ga Nha Trang – cho hành trình đi Tp.HCM 

Quý khách nghỉ đêm trên tàu. 

NGÀY 02: TP.HCM – MỸ THO – CẦN THƠ (175 KM) 

05h00 HDV HTS International Travel đón đoàn tại ga Sài Gòn – Khởi hành đi Mỹ Tho. 

06h30 Dùng điểm tâm tại Mekong Restop. 



07h30 Tiếp tục hành trình. 

09h30 Đến bến Tàu 30/4. Thành phố Mỹ Tho. 

Đoàn Du thuyền trên sông Tiền ngắm cảnh 4 cù lao : Long, Lân, Qui, Phụng. 
Tham quan cảng cá Mỹ Tho, làng nuôi cá bè dọc cù lao Tân Long. Thưởng 
thức nước dừa trên tàu 

Tham quan Cù Lao Thời Sơn: 

+ Đến nhà dân, tham quan trai nuôi ong, thưởng thức trà mật ong, các loại 
mứt đặc sản, chụp hình với trăn gấm. 

+ Đi bộ trên đường làng Thời Sơn, tham quan lò kẹo dừa 

+ Thưởng thức trái cây theo mùa, nghe đờn ca tài tử Nam bộ. 

+ Đi dò chèo trên rạch nhỏ dưới 2 hàng dưa nước xanh mát. 

Tiếp tục tham quan Cồn Phụng: 

+ Thánh địa Ông đạo dừa, trại nuôi cá sấu, vườn thú mini… 

 Quý khách dùng cơm trưa trên cồn Phụng sau đó lên thuyền về lại bến tàu 30/4. 

13h30 Quý khách khởi hành đi Cần Thơ. 

16h30 Đến Cần Thơ. Quý khách nhận phòng. Nghỉ ngơi. 

18h30 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Đoàn tự do nghỉ ngơi tại Cần Thơ 

 
NGÀY 03: CẦN THƠ – KDL MỸ KHÁNH – CHÂU ĐỐC (120 KM) 

06h00 Khách sạn dùng điểm tâm sáng Buffet tại khách sạn. Trả phòng. 

07h30 Xe đưa đoàn ra bến tàu, quý khách lên thuyền đi tham quan Chợ Nổi Cái Răng – 
chợ nổi lớn nhất ĐBSCL. 

09h00 Thuyền tiếp tục đưa quý khách đến với KDL Mỹ Khánh. Thưởng thức những 
loại cây ăn trái đặc trưng của ĐBSCL : sapoche, măng cụt , ca cao… 
Tham quan nhà cổ trên 100 tuổi, làng nghề làm bánh tráng, xiếc heo, xiếc khỉ, 
. Ngoài ra quý khách có thể giải trí dịch vụ câu cá sấu, chèo xuồng… ( chi phí 
tự túc) 

11h00 Dùng cơm trưa tại KDL. 

12h00 Khởi hành về Châu Đốc. 

15h00 Về đến Châu Đốc. Tham quan Miếu Bà Chúa Sứ - lăng Thoại Ngọc Hậu, chùa Phật 
Thầy Tây An. 

16h30 Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 



18h30 Dùng cơm tối. 

 Tự do. Nghỉ đêm tại Châu Đốc 

NGÀY 04: CHÂU ĐỐC – RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - HÀ TIÊN 

06h00 Dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng. 

07h00 Khởi hành đi tham quan Rừng Tràm Trà Sư 

07h45 Tham quan KDL Sinh thái Rừng Tràm Trà Sư. Đoàn tập trung tại Trạm Kiểm Lâm 
nghe thuyết minh và xem tư liệu về rừng tràm, lên tắc ráng len lỏi theo những con 
rạch xuyên qua Lung Sen và khu Rừng Giống ngắm nhìn các loài chim như: Le Le Vịt 
Trời, Cò Ma (Cò Bợ), Trích Cồ. Lên tháp quan sát cao 23 m ngắm nhìn toàn cảnh 
Rừng Tràm và tượng phật Di Lạc, chùa Vạn Linh trên Núi Cấm bằng kính viễn vọng 
(tầm nhìn xa 25 km và độ phóng đại 40 lần, (chi phí tự túc) 

10h00 Đoàn khởi hành đi Hà Tiên 

12h00 Đoàn đến thị xã Hà Tiên, dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

13h30 Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.  

15h00 Quý khách tham quan lăng Mạc Cửu - dòng họ có công khai trấn đất Hà Tiên vào 
thế kỷ 18. 

18h00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng 

18h00 Quý khách tự do nghỉ ngơi – đoàn nghỉ đêm tại Hà Tiên 

 
NGÀY 05 : HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC (Tàu cao tốc) 

06h00 Dùng điểm tâm sáng. 

07h30 Quý khách tham quan Chùa Tam Bảo: còn gọi là Chùa Tiêu, một trong Thập Cảnh 
Hà Tiên và là nơi tu hành của Thân mẫu Mạc Cửu. Sau đó tiếp tục tham quan Thạch 
Động -	 nổi tiếng với hình ảnh Công Chúa Quỳnh Nga trong truyền thuyết “Thạch 
Sanh Lý Thông” . 

10h00 Quý khách về lại khách sạn, trả phòng. 

11h00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng  

12h00 Xe đưa đoàn ra bến tàu Super Đông – quý khách lên tàu khởi hành đi Phú Quốc 

14h30 Đoàn đến Phú Quốc. Quý khách đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

18h00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng 

Đoàn nghỉ đêm tại Phú Quốc 

NGÀY 06: PHÚ QUỐC  

07h00 Dùng điểm tâm sáng. 



08h00 Đoàn tham quan: nhà tù Phú Quốc, bảo tàng Cội Nguồn. 

11h00 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng 

12h00 Quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi 

14h30 Quý khách tham quan: cơ sở nuôi trồng Ngọc Trai. 

16h00 Đoàn tiếp tục đi tham quan Phú Quốc với : Dinh Cậu, làng chài Hàm Ninh, vườn 
Tiêu, nhà thùng nước mắm. 

18h00 Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. 
Đoàn tự do nghỉ đêm tại Phú Quốc. 

NGÀY 07: PHÚ QUỐC – NHA TRANG  (máy bay)  

06h00 Đoàn dùng điểm tâm sang & trả phòng khách sạn 

07h00 Đoàn khởi hành đi sân bay – quý khách đáp chuyến bay về lại TP Nha Trang 

10h30 Xe đón quý khách tại sân bay Cam Ranh – đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc 
chương trình tham quan miền Tây đầy thú vị cùng HTS International Travel. 

 

CHÀO TẠM BIỆT QUÝ KHÁCH 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TỐT NHẤT 
 
BAO GỒM: 
 

• Chi phí xe đời mới, smáy lạnh tốt phục vụ theo chương trình  
• Chi phí vé máy bay một chiều: Phú Quốc – Nha Trang 
• Chi phí vé xe lửa chặng:  

v Nha Trang à Sai Gon: Tàu STN1 (Giường nằm, điều hòa, khoang 6 người) 
• Chi phí khách sạn :  

v Tiêu chuẩn 03 sao (01 đêm tại: Cần Thơ, Châu Đốc, Phú Quốc) – ăn sáng Buffet 
v Tiêu chuẩn :02 Sao (Hà Tiên): 02 -3 khách /phòng. 

• Chi phí bữa sáng bữa sáng: 50.000 đồng/khách/bữa + 11 bữa chính: 110.000 
đồng/khách/bữa chính + 01 bữa chính tại Sài Gòn: 130.000đ/khách 



• Chi phí nón,khăn, nước suối – 02 chai/khách/ngày  
• Chi phí tham quan theo chương trình. 
• Hướng dẫn viên tiếng Việt suốt chương trình 
• Trẻ em dưới 05 tuổi không tính phí tất cả các dịch vụ ghép chung cha mẹ; trẻ em từ 05 tuổi 

– 11 tuổi: 50%  (Có tiêu chuẩn ăn, ghế ngồi trên xe, ngủ ghép chung với cha mẹ), trẻ em 12 
tuổi tính trọn gói như người lớn. 

• Chi phí vé xe lửa cho trẻ em áp dụng theo chính sách đường sắt Việt Nam. 
• Chi phí vé máy bay cho trẻ em áp dụng theo quy định của hàng không Việt Nam  
• Thuế VAT. 
 

  KHÔNG BAO GỒM: 
 

• Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi. 
• Chi phí các trò chơi trong KDL Mỹ Khánh 
• Chi phí tham quan ngoài chương trình 
• Chi phí ngủ phòng đơn. 
• Tiền bồi dưỡng nhân viên phục vụ. 

 

 
 

 


