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Chƣơng trình tham quan, học tập, thực tế năm 2018: 

Tiền Giang – Đồng Tháp  - Châu Đốc - Hà Tiên –  

Hải Tặc - Phú Quốc Đảo Ngọc –  

Cà Mau Cực Nam Tổ Quốc 
 

 Dành cho sinh viên du lịch  – Trƣờng Đại học Cần Thơ 

7 Ngày / 6 Đêm 

(Đi về bằng xe – tàu cánh ngầm – tàu cao tốc) 

 
 

Ngày 1: CẦN THƠ – TIỀN GIANG – SA ĐÉC – CHÂU ĐỐC  (S,T,C) 

Sáng 03h30: Xe và HDV của GD Travel đón Quý khách tai điểm hẹn, khởi hành đi Tiền 

Giang.  
6h30 Đoàn đến Tiền Giang dùng điểm tâm sáng. Di chuyển đến Bến tàu thủy Du lịch Mỹ 

Tho: Đoàn xuống thuyền dạo trên sông Tiền, tham quan 

làng nuôi cá bè trên sông và ngắm nhìn 04 cù lao tứ 

linh: Long, Lân, Qui, Phụng. Đến Cồn Phụng (Bến 

Tre) tham quan khu di tích Đạo Dừa và cơ sở sản xuất 

hàng thủ công mỹ nghệ. Thuyền tiếp tục đưa Quý khách 

đến Cồn Thới Sơn, thưởng thức các loại trái cây theo 

mùa tại nhà dân và nghe đờn ca tài tử Nam bộ - di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được 

UNESCO được công nhận ngày 05/12/2013.  

Tiếp tục đến bến đò chèo, đi đò chèo trên rạch nhỏ dưới 

hai hàng dừa nước xanh mát. Quý khách tham quan căn 

nhà đặc trưng Nam Bộ, Thƣởng thức tách trà pha mật 

ong với các loại bánh mứt tại nhà dân, đi bộ trên đường 

làng đến tham quan cơ sở làm bánh tráng sữa, lò kẹo 

dừa đặc sản.  

Trƣa Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Trở về bến tàu thủy du lịch. 

Lên xe khởi hành về Châu Đốc. 

Chiều Đến Sa Đéc đoàn tham quan nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê - một lối kiến trúc độc đáo 

phối hợp giữa Phương Đông và Phương Tây, tại đây quý khách sẽ nghe thuyết minh 

về một câu chuyện tình cảm động giữa ông Huỳnh Thuỷ Lê và bà Marguerite Duras. 

Phim “Người Tình” – dựa theo tác phẩm văn học cùng tên được bấm máy tại VN năm 

1991.  

Đoàn tiếp tục hành trình về Châu Đốc. Dùng cơm chiều, nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Tối Tự do khám phá Châu Đốc về đêm. 

Ngày 2: CHÂU ĐỐC – TRÀ SƢ -  NÚI CẤM – HÀ TIÊN (S,T,C) 

Sáng Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng khách sạn. Đoàn viếng miếu Bà Chúa Xứ - ngôi 

miếu lớn nhất Việt Nam và nổi tiếng linh thiêng ứng nghiệm được người dân hết sức 

tôn sung và tin tưởng, lăng Thoại Ngọc Hầu – ngƣời 

có công khai phá và trấn giữ vùng đất An Giang và 
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Hà Tiên xƣa, chùa Tây An – ngôi chùa độc đáo với hàng ngàn pho tƣợng lớn 

nhỏ…... Khởi hành tham quan Khu du lịch rừng tràm Trà Sƣ, đoàn xuống tắc ráng 

len lõi trong rừng tràm ngắm các loài chim tự nhiên, đoàn di chuyển xuống  xuồng ba 

lá tham quan nơi sinh sản của loài vạc, loài cò trong rừng tràm. Đoàn lên tháp quan 

sát ngắm toàn cảnh thiên nhiên rừng tràm và các loài chim. Tạm biệt rừng tràm 

Trà Sư quý khách đến với Khu du lịch Núi Cấm. 

Trƣa Đoàn dùng cơm trƣa tại Núi Cấm. Nghỉ ngơi tại chỗ. 

Chiều Đoàn bắt đầu tham quan KDL Núi Cấm, quý khách di chuyển bằng xe chuyên dụng 

lên tham quan trung tâm hành hương Núi Cấm: viếng Chùa Vạn Linh, Chùa Phật 

Lớn cùng Tƣợng Phật Di Lạc lớn nhất Đông Nam Á.  

16h00 Đoàn khởi hành đến Hà Tiên. Đến Hà Tiên. Dùng cơm chiều, nhận phòng và nghỉ 

ngơi. 

Tối Tự do khám phá Hà Tiên về đêm. 

Ngày 3 HÀ TIÊN – ĐẢO HẢI TẶC     (S,T,C) 

Sáng Đoàn dùng điểm tâm sáng, quý khách khởi hành ra bến tàu Hà Tiên lên tàu (chuyến 

7h30), chuẩn bị cho chương trình khám 

phá Quần Đảo Hải Tặc. (tàu thuê riêng cho đoàn, 

để chủ động thời gian) 

08h30 Đoàn tập trung tại bãi biển, tham dự chƣơng trình 

Game bãi biển vui nhộn thiết kế dành riêng cho 

đoàn. (kịch bản đính kèm).  tự do tắm biển. 

Quý khách tham quan một vòng đảo bằng xe điện. 

Quý khách tham quan hồ chứa nước ngọt, chụp hình 

lưu niệm Cột mốc chủ quyền quốc gia được xây 

dựng từ năm 1958, thưởng ngoạn phong cảnh thơ mộng có miếu Bà, có bãi biển đẹp ở 

phía Nam, ngắm nhìn đảo ngọc Phú Quốc, dãy núi Tà lơn (Bokor) và thành phố biển 

Kép (Campuchia).  

11h00 Dùng cơm trưa tại đảo, lên tàu về lại Hà tiên. 

13h30 Đến  Hà Tiên. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều Xe đưa đoàn đến núi Bình San, một trong 10 thắng cảnh đẹp của đất Hà Tiên viếng 

Lăng Mạc Cửu, Trung Nghĩa Từ - nơi đặt phủ thờ của dòng họ, nghe giới thiệu về 

gia phả họ Mạc, dòng họ có công khai phá đất Hà Tiên thế kỉ 18. Đoàn đến viếng 

chùa Phù Dung với giai thoại về mối tình lãng mạn của nàng Phù Cừ xinh đẹp và 

chàng tổng trấn Mạc Thiên Tích tài ba. Tiếp tục hành trình đoàn xe đưa đoàn đến 

với thắng cảnh Thạch Động Thôn Vân, viếng Tiên Sơn Tự...  

Quý khách dùng cơm chiều. Vê khách sạn nghỉ ngơi. 

Tối Tự do dạo phố. 

Ngày 4 HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC     (S,T,C)  

07h00  Đoàn dùng điểm tâm, làm thủ tục trả phòng. Xe đưa đoàn đến bến tàu, Xe đua đoàn ra 

bến tàu làm thủ tục đi Phú Quốc  tàu cao tốc Super 

Dong (chuyến 08h00 – 09h30). 
9h30 Tàu cập bến cảng Bãi Vòng. Xe đưa đoàn tham quan 

Khu du lịch Suối Tranh trên núi Hàm Ninh – đoàn 

khám phá dòng suối mát lạnh chảy len lõi trong 

rừng nguyên sinh tuyệt đẹp. 
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Trƣa Dùng cơm trưa tại nhà hàng.  Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều Xe đƣa đoàn đến Nam Đảo, đoàn viếng Thiền viện Trúc lâm Hộ Quốc. Tiếp tục 

hành trình đoàn đến tham quan Di tích Nhà tù Phú Quốc – nơi đƣợc mệnh danh là 

“Địa ngục trần gian”, nơi giam giữ hàng ngàn chiến 

sĩ yêu nƣớc trong cuộc kháng chiến chống Pháp – Mỹ 

cứu nước. Xe đưa đoàn đến Bãi Sao – bãi biển cát 

trắng mịn và nƣớc biển trong xanh, được đánh giá là 

một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc. Tự do tắm 

biển, tham gia các dịch vụ như xuồng kayak, dù lượn, 

mô tô nước (chi phí tự túc)…Khởi hành về lại Dƣơng 

Đông, dùng cơm chiều. 

Tối  Tự do dạo phố, chợ đêm Dinh Cậu. 

Ngày 05:  KHÁM PHÁ BẮC ĐẢO – RA KHƠI CÂU CÁ           (S, T, C) 

06h00 Đoàn dùng điểm tâm sáng, khởi hành đi Bắc Đảo 

trên đường đoàn tham quan vườn tiêu khu tượng 

tìm hiểu kĩ thuật trồng tiêu truyền thống và đặc sản 

hồng tiêu Phú Quốc. Đoàn viếng đền thờ Nguyễn 

Trung Trực; tìm hiểu chiến tích chống Pháp của vị 

anh hùng dân tộc trên đất Phú Quốc, mũi Gành 

Dầu: Ngắm hải giới Campuchia và trải ngiệm 

cuộc sống giản dị của ngư dân địa phương. 

10h00 Đoàn lên tàu ra khơi: Đây là khoảnh khắc đáng 

nhớ nhất của chuyến đi khi đoàn trở thành những ngƣ dân thực thụ với những 

dụng cụ đánh bắt có sẵn đoàn sẽ trổ tài câu cá, tắm biển, lặn ngắm san hô…. 

12h00 Ăn trƣa trên tàu với những sản vật đoàn vừa đánh bắt đƣợc, trong lúc đoàn ăn  

trưa tàu quay về cảng. Đến đất liền đoàn lên xe về lại Dương Đông. Về khách sạn 

nghỉ ngơi. 

Chiều Đoàn tham quan nhà thùng – tìm hiểu quy trình sản 

xuất nước mắm Phú Quốc nổi tiếng, tiếp tục hành 

trình đoàn tham quan vườn tiêu – đặc sản trứ danh 

của Phú Quốc. Xe đưa đoàn tham quan Làng chài 

Hàm Ninh – Làng chài cổ nhất đảo Phú Quốc, 

đoàn ngắm làng chài từ cầu cảng dài 300m với khung 

cảnh hiền hòa thơ mộng nơi đây. Thưởng thức và 

mua sắm một số sản phẩm đặc trưng làng chài:  hải 

mã sống, hải long, các loại khô, rong biển khô(chi phí 

tự túc)…..  

Tối Dùng cơm tối tại nhà hàng tại Hàm Ninh với các món đặc sản biển: ghẹ, tôm tích, 

ốc…Về lại Dương Đông tự do khám phá Phú Quốc về đêm. 

Ngày 06:  PHÚ QUỐC – RẠCH GIÁ - CÀ MAU (S, T, C) 

Sáng Đoàn làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm sáng. Xe đƣa đoàn đến cảng Bãi Vòng, 

khởi hành về lại Rạch Giá (chuyến 08h00 – 10h30). Xe đƣa đoàn tham quan một 

vòng khu lấn biển Rạch Giá với rất nhiều nhà hàng, khách sạn, quán cà phê nổi 

tiếng Rạch Giá… 

Trƣa Dùng cơm trƣa tại khu lấn biển. Khởi hành đi Cà Mau. 
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Chiều Đến Cà Mau quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Xe đưa đoàn tham quan 

Lâm viên 19/5 – sân chim trong long thành phố, quý khách ngắm nhìn đàn cò, le le, 

công cộc…hàng ngàn con cùng bay về tổ, một không khí tĩnh lặng thanh bình mà ít 

thành phố nào có được, quý khách thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ.  

 Tối Đoàn dùng cơm chiều. Đoàn tham gia chƣơng trình Galadiner tổng kết chuyến đi, 

các bạn tham gia nhiều trò chơi sân khấu vui nhộn thú vị… Tự do dạo phố và thưởng 

thức đặc sản Cà Mau.  

Ngày 07:  CÀ MAU – ĐẤT MŨI – CẦN THƠ            (S, T, C) 

Sáng 05h30 Đoàn làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm trên xe. Khởi hành đi Đất 

Mũi. Đến Đất Mũi – mãnh đất tận cùng ở cực Nam của tổ quốc, đoàn tham quan 

Cột mốc tọa độ quốc gia có ghi " Điểm tọa độ GPS 

0001",  Biểu tƣợng Mũi Cà Mau – là hình tượng 

con tàu mang lá cờ tổ quốc tung bay tiến ra biển 

khơi, quý khách chinh phục Vọng lâm đài để ngắm 

nhìn toàn cảnh Đất Mũi và Vƣờn quốc gia Đất Mũi 

– Khu dự trữ sinh quyển thế giới với rừng đước mắm 

bạt ngàn, tham quan Làng rừng kháng chiến nằm 

trong lòng rừng Ngập Mặn. Khởi hành về Cà Mau. 

Trƣa Đến Cà Mau đoàn dùng cơm trƣa. Khởi hành về 

Thành Phố Bạc Liêu. 

Chiều Về đến Bạc Liêu đoàn đến viếng Đền thờ Mẹ Nam Hải, còn gọi là Quan Âm Phật 

Đài,  với pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 11 mét, đứng uy nghi giữa một không 

gian thoáng đãng hướng nhìn ra biển Đông. Khởi hành về Sóc Trăng, quý khách 

tham quan và viếng chùa Dơi - một trong những ngôi chùa cổ nhất Sóc Trăng với 

kiến trúc độc đáo đặc trưng của nghệ thuật khiến trúc chùa của người Khơmer, quý 

khách ngắm đàn dơi quạ, dơi ngựa tập trung trong vườn chùa đã tạo thành tên gọi 

Chùa Dơi. Tiếp tục hành trình đoàn tham quan chùa Đất Sét rất độc đáo do ông Ngô 

Kim Tòng sáng lập, chiêm ngưỡng nhiều công trình làm từ đất sét như: tượng phật, sư 

tử, voi trắng…Dùng cơm chiều tại Sóc Trăng. 

Tối Đoàn khởi hành về Cần Thơ. Đến Cần Thơ kết thúc chƣơng trình, chia tay và 

hẹn gặp lại quý khách. 

 


