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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Khám phá lá phổi xanh Hậu Giang - Ngắm ngàn loài chim
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Mã Tour: TN-533 - Khởi hành: Hàng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Nhắc đến Du lịch Miền Tây, mọi du khách thập phương dường không còn ai xa lạ gì với vùng đất phù sa
màu mỡ luôn được thiên nhiên ban tặng trên những dòng chảy của những dòng Cửu Long hiền hòa.

Nhưng dường như muốn khám phá hết những nét văn hóa đặc trưng và những cảnh đẹp của vùng sông
nước nơi đây thì chắc hẳn sẽ phải tốn một thời gian dài... Là nhà làm tour du lịch chuyên nghiệp, luôn
muốn mang lại sự mới mẻ và khám phá mới cho du khách gần xa, đội ngũ thiết kế tour của chúng tôi sau
một thời gian nghiên cứu tuyến điểm xin giới thiệu đến Quý Khách hàng, Quý Đối Tác và mọi du khách một
chương trình tour ngắn ngày và rất mới mẻ trong lĩnh vực du lịch sinh thái miệt vườn; Với Tour Du lịch với
tiêu đề "Khám Phá Lá Phổi Xanh Hậu Giang - Ngắm Bạt Ngàn Loài Chim" chắc hẳn sẽ ít nhiều làm
hài lòng du khách trong những khoảng thời gian thư giãn cuối tuần sau những giờ làm việc và những ai
muốn "trốn" sự ồn ào từ thành phố nhộn nhịp. Sau đây là một điêm nổi bật trong chương trình và một số
hình ảnh mà chúng tôi xin được giới thiệu đến du khách:

Đặc điểm nổi bậc:
- Chương trình tham quan vùng đất Mỹ Tho, thăm quan bốn Cù lao: Long, Lân, Quy, Phụng, tạo cho khu
khách một cảm giác thật sự thư giản vùng sông nước Miền Tây Nam bộ.
- Khám phá Khu du lịch Mùa Xuân (Lâm Trường Mùa Xuân - Hậu Giang) là một trong những khu sinh thái
mới nhất Miền Tây được đưa vào khai thác du lịch với hệ thống rừng tràm và vườn chim nhiều nhất ở các
khu du lịch tại đồn bằng sông Cửu Long với hàng nghìn loài chim đang sinh sống.
- Thưởng thức đặc sản miệt vườn: Cá Lóc nướng trui, bánh xèo Miền Tây, Chuột quy lu..vv.

NGÀY 1: SÀI GÒN - MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ (ĂN: TRƯA, TỐI)
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7h00: Xe và Hướng dẫn viên công ty sẽ đón khách tại điểm hẹn khởi hành đi Mỹ Tho (cách thành phố Hồ
Chí Minh khoảng 80km) trên hành trình quý khách sẽ được HDV thuyết minh những điểm hành trình đi
ngang qua.

8h00: Đến Mỹ Tho, quý khách thăm quan Chùa Vĩnh Tràng. Sau đó, quý khách lên thuyền tham quan
những bè nuôi cá nổi trên sông Cưủ Long bằng thuyền lớn, tìm hiểu nghề nuôi cá của dân địa phương
,ngắm cầu Rạch Miễu.

10h00: Quý khách đi xe ngựa để về lại với quê hương Bến Tre xứ dừa để thưởng thức nước dừa và dùng
cơm trưa.

11h00: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, tự do nghỉ ngơi, thư giãn. Sau bữa trưa, quý khách có thể
dùng xe đạp chạy trên con đường làng hòa mình cùng với cuộc sống của người dân địa phương, tận hưởng
cảnh đẹp của vùng đất xứ dừa.

12h00: Trở ra thuyền lớn, xuôi theo dòng Sông Tiền, thuyền sẽ đưa quý khách đến tỉnh Bến Tre để tham
quan lò kẹo dừa đặc sản của Bến Tre, lò bánh tráng ở xã Tân Thạch. Lên xe ngựa đi tham đường làng xã
Tân Thạch để du khách ngắm nhìn những vườn cây ăn trái và cuộc sống bình dị của người dân xứ dừa.

15h00: Trở lại bến tàu - lên xe tiếp tục đi Cần Thơ.
17h00: Đến Cần Thơ quý khách nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi và dùng Cơm chiều. Buổi tối Quý khách
tự do dạo bến Ninh Kiều hoặc lên du thuyền trên sông Cần Thơ nghe ca nhạc tài tử Nam Bộ - thưởng thức
các món đặc sản Miền Tây như chuột đồng nướng muối ớt, tôm đất hấp bia, cá lóc nướng trui, ốc bưu
nướng tiêu, cá tai tượng chiên xù,...

NGÀY 2: CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - KDL LÂM TRƯỜNG MÙA XUÂN (ĂN: SÁNG, TRƯA)

5h30: Quý khách đi chợ nổi cái răng lúc 5h30 sáng. Sau đó quý khách trở về dùng điểm tâm sáng.

8h00: Quý khách trả phòng khách sạn và tiếp tục hành trình quý khách tham quan khu du lịch Trung tâm
Nông nghiệp Mùa Xuân. Nơi đây có tổng diện tích trên 1.400ha, với địa hình bằng phẳng, bị chia cắt bởi
lung, bàu tự nhiên và có một số nơi ngập nước quanh năm, thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. Các loài
động, thực vật, như rắn, rùa, cua đinh, tràm keo… tạo thành những tán rừng rộng mát và dưới tán rừng là
chằng chịt những dây leo đọt choại, tơ hồng...

9h00: Quý khách xuống đò và tiếp tục hành trình len lỏi vào những hệ thống kênh rạch chằng chịt và cũng
như du khách sẽ được đắm mình trong không khí trong lành vào buổi sáng, ngắm từng đàn chim bay ra từ
khu rừng để đi tìm thức ăn, tiếng kêu xao động cả một khu rừng. Đi xuồng len lỏi trong khu này, mọi người
thích thú ngắm hơn 20 loài chim sinh sống với hàng chục ngàn con cò, cồng cộc, vạc, giang sen… Còn dưới
nước cá ục tìm thức ăn, làm dòng kênh lăn tăn gợn sóng.

Thích thú nhất là vào buổi chiều, có thể chứng kiến từng đàn chim bay về trong không gian tĩnh lặng của
hoàng hôn. Hơn 130ha diện tích tại trung tâm được khai thác sử dụng cho du lịch sinh thái, chia thành các
khu: khu trung tâm, khu du lịch rừng tràm, khu vui chơi giải trí, khu vườn chim và khu ẩm thực. Mỗi khu tạo
thành một điểm nhấn rất riêng, có chòi dừng chân để du khách nghỉ ngơi trước khi sang một điểm tham
quan mới. Để bao quát toàn cảnh rừng mênh mông trải rộng, có thể lên đài quan sát cao khoảng 20m,
cũng là một trong những điểm nhấn của khu du lịch này.

12h00: Quý khách dùng cơm trưa tại Khu Du Lịch Mùa Xuân và sau đó quý khách khởi hành về lại Sài Gòn.

17h00: Quý khách về đến điểm đón ban đầu, kết thúc chuyến du lịch khám phá Miền Tây 2 Ngày, chia tay
và xin hen gặp lại quý khách trong những hành trình tiếp theo./.
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BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Khách sạn Giá Người Lớn Giá Lễ - Tết Phương Tiện

Hàng ngày

2 Sao 890,000đ 1,160,000đ

Ô tô
3 Sao 1,050,000đ 1,370,000đ

4 Sao 1,285,000đ 1,680,000đ

5 Sao 1,490,000đ 1,950,000đ

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe tham quan (15, 25, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách) suốt chương trình.
- Thuyền, đò tham quan theo chương trình.
- Hướng dẫn viên trẻ, nhiệt tình, trò chơi sinh hoạt suốt tuyến.
- Khách sạn: hệ thống máy nước nóng lạnh, điện thoại, phòng tắm riêng, phòng 2-3 người.
- KS 1 sao: Huy Hoàng, KS 2 sao: Phương Nga, KS 3 sao: Ninh Kiều, Ks 4 sao: Ninh Kiều 2, Ks 5 sao Mường
Thanh (Hoặc các ks tương đương).
- Ăn theo chương trình: Ăn sáng tại khách sạn, ăn trưa là cơm phần có món canh hoặc lẩu, món mặn, món
xào, cơm trắng, tráng miệng, trà đá.Tiêu chuẩn khuyến mãi ăn cơm dĩa.
- Vé tham quan, thuyền tham quan theo chương trình.
- Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường cao nhất 20,000,000 vnd/ vụ.
- Nước suối: 01 chai 0,5L/ ngày/ khách.
- Quà tặng nón du lịch.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- 10% thuế VAT.
- Chi phí cá nhân, chi phí tham quan ngoài chương trình.

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ngồi xe chung ghế, ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai
người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
- Trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi phải mua 75% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ
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được kèm 1 trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn.
- Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua một vé.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:

- Hủy tour trước: 7 ngày 10%.
- Hủy tour từ: 1 - 3 ngày 100%.
- Hủy tour từ: 3 - 5 ngày 50%.
- Hủy tour từ: 5 - 7 ngày 30%.

THÔNG TIN CẦN LƯU Ý:

- Quý khách khi đi cần đem theo CMND bản chính / Passport / Giấy khai sinh (trẻ em).
- Quý khách mang theo hành lý gọn nhẹ và tự bảo quản hành lý,tư trang trong suốt chuyến đi.
- Thời gian, điểm tham quan trong chương trình có thể linh động thay đổi theo điều kiện thực tế.
- Quý khách vui lòng tập trung trước giờ xe khởi hành 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc
hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như hủy vé ngay ngày khởi hành.
- Khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho nhân viên bán tour
ngay lúc đăng ký hoặc trễ nhất trong vòng một tuần sau khi kết thúc chương trình tour.
- Khi đăng ký tour Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không
bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý khách
không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương
trình từ người đăng ký cho mình.
- Ngày đi có thể thay đổi tùy tình hình thực tế./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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