
Tour chuyên đề:
 Văn hóa miệt vườn sông nước Miền Tây 

(Đồng bằng sông Cửu Long- 10 ngày 9 đêm)

Là điểm đến thân thiện, chứa đựng nét đẹp tiềm ẩn, Việt Nam đang đón chờ sự khám phá của 
các bạn, những người Việt xa quê luôn hướng về Tổ quốc qua các chuyến hành hương “về 
nguồn”. Tham gia tour này, các bạn không chỉ có cơ hội học tập tiếng Việt mà còn có cơ hội 
tham quan khám phá các vùng đất tổ tiên.

BenThanh Tourist, một trong những đơn vị lữ hành chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, sẽ 
đáp ứng mọi yêu cầu của các bạn qua tour chuyên đề du lịch kết hợp học tập này

* Đặc điểm: trong toàn bộ tour, ngoài tham quan những danh thắng, di tích nổi tiếng, các 
bạn còn được tham gia các chuyên đề: Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lý. Cụ thể hướng dẫn đoàn sẽ 
tổ chức các trò chơi hỏi đáp, đố vui như: mỗi ngày một câu thành ngữ - tục ngữ - ca dao; một 
nhân vật tiêu biểu; một địa danh nổi tiếng dựa vào những điểm đã đi qua (Sẽ có quà tặng cho 
những bạn trả lời đúng).

Chương trình cụ thể

Ngày Nội dung Khách sạn Ghi chú

1 Đến Tp.HCM, Xe đón đưa về khách sạn. nhận phòng, ăn (trưa - tối) 
tại khách sạn

Sài gòn:
Tiêu chuẩn 
3 sao

Ăn món 
Việt

2 Tp.HCM: tham quan thành phố 

Sáng: Bảo tàng Lịch sử - Đền thờ Hùng Vương - Trần Hưng Đạo –
Lăng Ông Bà Chiểu - Ăn trưa (món Việt)
Chiều: Nhà thờ Đức Bà –Bưu điện TP - Hội trường Thống Nhất –Chợ 
Bến Thành. Ăn tối Buffet với các món ăn Việt. Ngủ trong khách sạn ở 
Sài Gòn

       Ngôn ngữ: Tìm hiểu câu tục ngữ “Đất lành chim đậu” (hành 
trình Về phương Nam); bài học “Danh từ riêng trong tiếng 
Việt ”

       Lịch sử: Nhân vật tiêu biểu “Trần Hưng Đạo”
       Địa danh đáng nhớ: Bến thành 

Sài gòn:
3 sao, 
standard

B: khách 
sạn
L: ngoài (set 
menu)          
D: buffet 

3 Tp.HCM – Cà Mau (350Km) - B, L, D
7:00 Khởi hành đi thẳng Cà Mau. 
Ghé ăn trưa dọc đường ở Bạc Liêu. Tham quan nhà Công tử Bạc Liêu
15:00 Đến Cà Mau làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn Cà Mau
16:00 Thăm một vòng TP, tham quan vườn cò tại Lâm viên 19/5 
(18ha) ngay Trung tâm TP.Cà Mau.
17:00 Giao lưu và ăn tối với một gia đình người dân ở TP. Cà Mau.
19:00 Trở về lại khách sạn
Ngủ trong khách sạn ở Cà Mau

       Thành ngữ “Chục mười ba, mười bốn”; “Số từ trong Tiếng 
Việt”

       Nguyễn Hữu Huân

khách sạn 
Cà Mau:
3 sao, 
standard

B: khách 
sạn (SGN)
L: MT       
D: CT 



       Sông Tiền - sông Hậu

4 Cà Mau –Đất Mũi- Cà Mau -  B, L, D 

5:30-6:30 -  Ăn sáng 
Ra Bến tàu Cà Mau
7:00- 9:30h - Khởi hành đi tàu cao tốc về Đất Mũi (~120 Km) qua chợ 
nổi Cà Mau 
9:30-12:00 – Tham quan khu du lịch sinh thái Mũi Cà
Mau (điểm cuối cùng bản đồ hình cong chữ S, mỗi năm bồi lấn ra 
biển từ 60-80 m), chụp hình lưu niệm với biểu tượng Mũi Cà Mau, 
quan sát toàn cảnh đất Mũi Cà Mau từ vọng hải đài cao 20m . Ăn trưa 
tại Đất Mũi.
12:00h-14:30 – Quay về lại Cà Mau bằng tàu cao tốc.
Thăm chợ Cà Mau nổi tiếng với các món đặc sản tôm, cá khô.
18:00 Ăn tối nhà hàng Phố xưa
Ngủ trong khách sạn ở Cà Mau

       “Đất có lề, quê có thói”; “Mạo từ Tiếng Việt”
       Nhà văn Sơn Nam “ Hương rừng Cà Mau”
       “U minh bốn nẻo là tràm”

khách sạn 
Cà Mau:
3 sao, 
standard

5 Cà Mau-Sóc Trăng-Hậu Giang-Cần Thơ (180 km) -  B, L, D
Ăn sáng 
Check-out khách sạn.
7:30h  Rời Cà Mau đi Cần Thơ.
10:00h Dọc đường ghé tham quan Sóc Trăng:

-        Chùa Khmer (Chùa Dơi), 
-        Chùa Đất Sét, 
-        Bảo tàng Khmer, 
-        Cơ sở làm mặt nạ Chằng cho tuồng cổ Rô-băm

12:00h Ăn trưa dọc đường
15:00h Ghé tham quan “lung Ngọc Hoàng-Hậu Giang
17:30 Về Cần Thơ. Check-in khách sạn Ninh Kiều
18:30 – 19:30h Xe lôi tham quan một vòng TP.Cần Thơ, thăm Đại 
học Cần Thơ
19:30h Ăn tối nhà hàng ngòai (Nam Bộ)
Ngủ trong khách sạn ở Cần Thơ

       Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa”; “Đại từ trong Tiếng 
Việt”

       Nhà thơ Phan Văn Trị
       Trường ĐH Cần Thơ

khách sạn 
Ninh Kiều:
3 sao, 
standard

6 Cần Thơ-Cái Răng-Long Xuyên-Châu Đốc (150 Km) -  B, L, D
6:00-700h -  Ăn sáng Buffet.
7:00-10:00 - Đi thuyền tham quan chợ nổi Cái Răng, rạch nhỏ, thăm 
vườn trái cây.
10:30h - Xe đón ở Cái Răng đưa đi Châu Đốc.
Tham quan một vòng thành phố Long Xuyên.
12:00-13:00h - Ăn trưa ở nhà hàng ngòai
13:00 - 14:00h – Tham quan Bảo tàng An Giang (tìm hiểu các chuyên 
đề về văn hóa cỗ Óc Eo, về 4 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, và Chăm)  

khách sạn 
Bến Đá Núi 
Sam:
3 sao, 
standard



16:00h Dến Châu Đốc, đi thuyền tham quan làng cá bè, làng Chăm, 
Kinh Vĩnh Tế, Chợ Châu Đốc, Đi xe lôi thăm một vòng Châu Đốc và 
về khách sạn Bến Đá Núi Sam. Check-in khách sạn.
19:00h Ăn tối trong khách sạn. 
20:00- 21:00 h Đi bộ tham quan Chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc Hầu, 
Miếu Bà Chúa Xứ.
Ngủ trong khách sạn ở Châu Đốc

       “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là thật tu” 
“Động từ TV”

       “Nguyễn Văn Thoại”
       Vùng Thất Sơn,  Tứ giác Long Xuyên

7 Châu Đốc- Hà Tiên-  B, L, D
6:00-7:00 Ăn sáng trong khách sạn.
7:30 Khởi hành đi Hà Tiên.
8:15 Ghé tham quan nhà mồ Ba Chúc, Chùa Phi Lai (tổ đình của Đạo 
Tứ Ân Hiếu nghĩa . Giải khát & Tìm hiểu về cây Thốt nốt.
12:00h Ăn trưa ở nhà hàng Giang Thành – Hà Tiên
14:00h Tham quan chùa Tam Bảo, Lăng Mạc Cửu, Thạch Động –
Hang Thạch Sanh, vòng qua cửa khẩu Xà Xía, nghé ngắm Vịnh Thái 
Lan từ Mũi Nai.
17:00 Về khách sạn 
Ăn tối trong Khách sạn

       Thạch động thôn vân (Động đá nuốt mây) “Tiếng Hán Việt”
       “Mạc Cửu” 
       “Hà tiên thập cảnh”

khách sạn : 
Hải Yến
3 sao, 
standard

8 Hà Tiên-Mỹ Tho-Bến Tre (320 Km) -  B, L, D
6:00 – 7:00 Ăn sáng
7:30 Check out khách sạn.
8:00 Rời Hà Tiên đi Mỹ Tho.
Dọc đường ghé tham quan đền Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá. Tìm 
hiểu về cây thuốc Nam.
Đi qua Bắc Vàm Cống Đường quốc lộ 80 dừng chân cơ sở làm nem 
Lai Vung. Tìm hiểu về củ Ấu, quít hồng Lai Vung.
Tham quan Chợ Sa Đéc, Phước Hưng tự, làng hoa Tân Quy Đông Sa 
Đéc.
Đi qua chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim, khu di tích Rạch Gầm –Xòai 
Mút, nơi Nguyễn Huệ đã đánh tan 30 vạn quân Xiêm năm 1785. Đò 
Du lịch Bến Tre đón đưa qua sông Tiền ngủ home stay nhà dân ở Phú 
Tân. 
Ăn tối và giao lưu tìm hiểu với đội văn nghệ đờn ca tài tử Bến Tre.
Ngủ nhà dân trong vườn ở Bến Tre.

       “Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ 
ngọn lu” “Tính từ Tiếng Việt”

      “Nguyễn Trung Trực” 
       “Rạch Gầm, Rạch Xòai Mút”

Ngủ nhà 
dân trong 
vườn ở Bến 
Tre.

9 Bến Tre-Mỹ Tho-Tp.HCM (Xe đạp~30 Km, Mỹ Tho-Tp.HCM (70 
Km) -  B, L, D

Sài Gòn:
Khách sạn 3 



7:00-7:30h Ăn sáng
8:00h Đi xe đạp tìm hiểu cuộc sống người dân xứ dừa.
Tham quan Cồn Phụng. Tìm hiểu về các lọai cây trái miền nhiệt đới. 
Các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây dừa, kẹo dừa. 
Qua Bắc Rạch Miễu sang Mỹ Tho, tham quan một vòng Mỹ Tho, ghé 
tham quan chợ Mỹ Tho, tìm hiểu về rạp hát “Thầy Năm Tú” – cái nôi, 
rạp hát đầu tiên của sân khấu cải lương ở Nam bộ, Vườn hoa Lạc 
hồng, Cầu Quay, Chùa Vĩnh Tràng. Học cách làm bánh xèo, ăn cơm 
nhà dân ở xã Tân Mỹ Chánh Mỹ Tho. 
15:00h - Xe đón đưa về lại Tp.HCM
17:00 - Check-in khách sạn. 
19:00h Ăn tối – Liên hoan chia tay Tổng kết tour - Tặng quà lưu             
niệm 
Ngủ trong khách sạn ở Tp.HCM

       “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”; “Từ cảm 
       thán trong Tiếng Việt ”
       Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu
       Cồn “Long, Lân, Quy, Phụng”

sao

10 Tp.HCM - B
Tự do đến giờ tiễn ra sân bay
Về nước - Kết thúc chuyến đi

Giá tour
USD/pax,  ở phòngTWN

2pax 3-4p 5-6p 7-8p 9-10p 11-15p 15+1 SGL sup
TWIN 802 637 506 524 476 446 442 110

Bao gồm:
 Phương tiện vận chuyển 
 Khách sạn
 Ăn sáng -trưa - tối mỗi ngày
 Phí học tiếng Việt (tại ký túc xá)
 Phí học ngoại khóa
 Hướng dẫn suốt tuyến
 Phí tham quan, giao lưu
 Bảo hiểm tai nạn

Không bao gồm:
 Phí sân bay
 Phí điện thoại, giặt ủi 
 Mua sắm
 Vé máy bay
 Hành lý
 Giấy tờ cần thiết: passport, visa xuất nhập cảnh Việt nam


