
© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 1

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

Tour du lịch An Giang - Châu Đốc - Trà Sư - Hà Tiên - Cần Thơ
4N3Đ

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Mã Tour: TN-502 - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Miền Tây: Trong thời gian 4 ngày 3 đêm, du khách sẽ được khám phá một trong những vùng kinh
tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long qua 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang, được biết đến
như là trung tâm dự trữ lúa gạo và sản lượng nông sản lớn nhất nước. Về du lịch thì đây là những điểm đến
được nhiều du khách thập phương yêu thích bở sự hoài hòa thân thiện giữ thiên nhiên miền sông nước và
lòng mến khách của người dân nơi đây.

An Giang được biết đến với những dãy núi hùng vĩ thuộc dãy Thất Sơn (Vùng Bảy Núi), hay Rừng Tràm Trà
Sư một địa điểm tham quan du lịch sinh thái với một màu xanh bạt ngàn trải rộng, du lịch Núi Cấm - chinh
phục Thiên Cấm Sơn và Châu Đốc điểm đến của những du khách hàng hương và nhiều công trình kiến trúc
thuộc hạng mục cấp Quốc Gia, tham quan làng nuôi cá bè trên sông, thăm làng dân tộc Chăm,... Ngoài ra,
nếu đi Du lịch An Giang Mùa Nước Nổi du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động như chèo thuyền,
tắm đồng, ăn nhiều món ăn đặc sản vùng lũ,...

Về miền Kiên Giang, du khách sẽ không khỏi bỡ ngỡ bở những nét đẹp mà thiên nhiên đất trời đã ban tận
cho vùng đất thân thiện này, bên cạnh đó là những thắng cảnh thường xuất hiện nhiều trong các tác phẩm
thơ ca, âm nhạc như: Lăng Mạc Cửu, Thạch Động, Hòn Phụ Tử,... Từ đó đã tạo nên một "Hà Tiên Thập
Cảnh" huyền thoại của Đất Phương Nam:

Mười cảnh Hà Tiên rất hữu tình,
Non non nước nước gẫm nên xinh.
Đông Hồ, Lộc Trĩ luôn dòng chảy,
Nam Phố, Lư Khê một mạch xanh.
Tiêu Tự, Giang Thành, chuông trống ỏi,
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Châu Nham, Kim Dự cá chim quanh.
Bình San, Thạch Động là rường cột,
Sừng sựng muôn năm cũng để dành.

 

Xuôi về Đất Tây Đô - Trải nghiệm Du lịch Cần Thơ, du khách tự do trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của
người dân như: Cảnh mua bán tấp nập trên Chợ Nổi Cái Răng, ẩm thực trên sông, tát mương bắt cá, thăm
vườn trái cây hay dạo bước trên Bến Ninh Kiều xinh đẹp nằm bên bờ Sông Hậu với những dòng chảy hiền
hòa.

NGÀY 1: TP HCM - CHÂU ĐỐC (ĂN SÁNG, TRƯA, CHIỀU)

Sáng 05h00 HDV Du Lịch Nắng Mới sẽ đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành Tour đi Châu Đốc - An Giang.
Đoàn dùng bữa sáng tại Tiền Giang, sau khi ăn sáng tiếp tục đi Sa Đéc, ghé cửa hàng mua đặc sản Đồng
Tháp như nem Lai Vung, bánh phồng sữa, bánh phồng tôm Sa Giang.
Tiếp tục hành trình đến Châu Đốc nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi và dùng cơm trưa.

Buổi chiều: Đoàn đi tham quan các điểm du lịch Châu Đốc:
Đi thuyền thăm Làng Cá Bè: tìm hiểu nguồn gốc nghề nuôi cá bè, cách thức nuôi cá bè của người dân Châu
Đốc.
Thăm Làng Chăm Châu Giang: tìm hiểu văn hóa dân tộc Chăm với nghề dệt thổ cẩm, một trong những
điểm đến yêu thích khi đi du lịch An Giang.
Thánh Đường Hồi Giáo: một thánh đường đặc trưng của người Chăm Hồi giáo tại Châu Đốc.
Đoàn viếng Miếu Bà Chúa Xứ, Chùa Phật Thầy Tây An: một nơi hành hương bậc nhất của người Miền Tây
Nam Bộ.
Lăng Thoại Ngọc Hầu: người đã có công khai khẩn miền nam với công trình Kênh Vĩnh Tế, Kênh Thoại Hà,...
Đi mua sắm tại chợ Châu Đốc nơi gọi là Vương Quốc Mắm Của Miền Tây với những đặc sản mắm, đường
thốt nốt, trái thốt nốt,...

Buổi tối: Đoàn dùng cơm chiều với các món ăn đẩm chất Nam Bộ - Tự do mua sắm, thưởng thức đặc sản
Châu Đốc. Nghỉ đêm tại Châu Đốc.

NGÀY 2: RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - HÀ TIÊN (ĂN SÁNG, TRƯA, CHIỀU)

Buổi sáng: Quý khách dùng bữa sáng, trả phòng.
Đoàn đi qua vùng đất Thất Sơn, chiêm ngưỡng phong cảnh, ghé Châu Lăng - Xà Tón, thưởng thức hương vị
mới thốt nốt mới hái tại nhà vườn.
Tham quan Rừng Tràm Trà Sư: đi tắc ráng len lõi trong rừng tràm ngắm các loài chim tự nhiên, đoàn
chuyển xuồng ba lá tham quan nơi sinh sản của loài vạc, loài cò trong rừng tràm. Du khách có thể lên tháp
quan sát ngắm toàn cảnh thiên nhiên rừng tràm và các loài chim,... (hoặc đi Khu Du Lịch Núi Cấm).
Đoàn đi Chợ Cửa Khẩu Tịnh Biên mua sắm tại siêu thị miễn thuế (tùy chương trình). Quý khách dùng cơm
trưa.

Buổi chiều: Đoàn đi Hòn Chông Chùa Hang.
Tham quan Hang Cá Sấu.
Tham quan Chùa Hang - Hòn Phụ Tử: biểu tượng của vùng Đất Phương Nam.
Đi Hà Tiên nhận phòng khách sạn và dùng cơm chiều.
Buổi tối: Tự do đi Chợ đêm Hà Tiên, thưởng thức đặc sản Hà Tiên. Nghỉ đêm tại Hà Tiên.
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NGÀY 3: THAM QUAN HÀ TIÊN - CẦN THƠ (ĂN SÁNG, TRƯA, CHIỀU)

Buổi sáng: Dùng điểm tâm sáng, trả phòng và đi Tham quan Hà Tiên.
Viếng Chùa Tam Bảo: còn gọi là Chùa Tiêu, một trong Thập Cảnh Hà Tiên và là nơi tu hành của thân mẫu
Mạc Cửu.
Lăng Mạc Cửu: nơi thờ và chon cất vị Khai Quốc Công Thần Trấn Hà Tiên, vùng đất Mang Khảm gắn liền với
chuyện tình ly kỳ về nàng Phù Dung.
Thạch Động: nổi tiếng với hình ảnh Công Chúa Quỳnh Nga trong truyền thuyết "Thạch Sanh Lý Thông".
KDL Mũi Nai: bãi biển đẹp của Miền Đất Phương Nam.
Đoàn đi Rạch Giá dùng cơm trưa.
Buổi chiều: Khởi hành đi về Cần Thơ.
Nhà Cổ Bình Thủy: Ngôi nhà cổ năm gian hai mái, kiến trúc kiểu Pháp được gia đình họ Dương xây vào năm
1870 theo Kiến trúc nhà kiểu Pháp. Nơi đây còn lưu giữ nhiều đồ cổ quý giá. Nhà cổ Bình Thuỷ cũng là nơi
quay bộ phim nổi tiếng "Người tình" của đạo diễn Pháp JJ.Annaud và nhiều bộ phim trong nước (nếu kịp
thời gian).
Về Cần Thơ. Nhận phòng khách sạn.

Buổi chiều: Đoàn dùng cơm chiều trên Du thuyền Cần Thơ - ngắm cảnh Sông Hậu về đêm, thưởng thức âm
nhạc đờn ca Tài tử (Nếu về Cần Thơ sớm).

Buổi tối: Nghỉ ngơi trong khách sạn hay tự do bát phố Chợ đêm Ninh Kiều, thưởng thức các món ăn dân dã
Miền Tây như ba khía, cua đá,... (chi phí tự túc) hay tự do khám phá Tây Đô về đêm.

NGÀY 4: CHỢ NỔI CÁI RĂNG - KDL MỸ KHÁNH - TP HCM (ĂN SÁNG, TRƯA)

Buổi sáng: Khám phá nét văn hóa mua bán trên sông đặc thù của người Nam Bộ, 06h00 trả phòng khách
sạn và ăn sáng.
7h00 Tham quan Chợ nổi Cái Răng - Một trong những chợ nổi lớn nhất Đồng Bằng sông Cửu Long, là nét
đặc sắc loại hình mua bán trên sông của người Nam Bộ với đủ các loại trái cây, đặc sản của vùng sông
nước Miền Tây.

Chợ Nổi Cái Răng - Một trong những chợ nổi lớn nhất Đồng Bằng sông Cửu Long, là nét văn hóa mua bán
trên sông đặc thù của người Nam Bộ với đủ các loại trái cây, đặc sản của vùng sông nước Miền Tây.
Hủ tiếu Pizza Sáu Hoài: Quý khách có dịp tìm hiểu về quy trình sản xuất hủ tiếu, thưởng thức món ngon Hủ
Tiếu Pizza (Hủ tiếu chiên giòn) được chế biến cực kỳ công phu, ngon và hấp dẫn.
Vườn Trái Cây: Quý khách tham quan vườn trái cây với nhiều loại đặc trưng tại Vùng đất Nam Bộ và thưởng
thức trái cây tại nhà vườn...
Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam: Là thiền viện lớn nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long, mang nét văn hóa
kiến trúc thời Lý - Trần với các tượng Phật được chạm trổ từ gỗ Du Sam trên 800 năm tuổi.
Khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh: Du khách có thể tham quan khu vườn rộng hơn 8 hecta với hơn 20 chủng
loại cây ăn trái, các nhà cổ Nam Bộ hơn 100 năm, xem đua heo, đua chó hấp dẫn và tham gia các trò chơi
câu cá sấu, chèo thuyền trên sông nước,...
Tát mương bắt cá (Chi phí ngoài chương trình). Cá bắt được sẽ được chế biến thành các món ăn theo
phong cách ẩm thực "khẩn hoang Nam Bộ" cùng với bữa ăn trưa phục vụ bên cạnh hồ bơi.

Buổi chiều:
Viếng Chùa Ông: một ngôi chùa tiêu biểu của người Hoa Nam Bộ nơi Thờ Quan Thánh Đế Quân và Bà Thiên
Hậu Thánh Mẫu.
Viếng Chùa Khosa Răngsây (Chùa Pitu): một ngôi chùa mang kiến trúc đặc trưng của người Khmer Nam Bộ.
Tham quan Chợ Cổ Cần Thơ. Mua sắm và tìm hiểu về nhiều loại trái cây đặc sản Nam Bộ.

Khởi hành về TP HCM trên đường quý khách có thể ngắm cảnh, chiêm ngưỡng Cầu Cần Thơ, Cầu Mỹ Thuận
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- hai cây cầu tiêu biểu đưa kinh tế của vùng Đất Phương Nam hội nhập phát triển.
Đoàn về đến TP HCM xe sẽ đưa đoàn về điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình Tour du lịch Miền Tây
4 ngày 3 đêm, tạm chia tay và xin hẹn gặp lại đoàn trong những dịp khác./.

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)

Khách sạn 10 khách

3 sao + 2 Sao 4,350,000

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 BAO GỒM

• Khách sạn 2 Sao Châu Đốc đến 3 sao Hà Tiên, Cần Thơ, tiêu chuẩn 2 người/phòng (Nếu lẻ 1 người thì ở 3
người/phòng, nếu ở riêng thì phụ thu tiền phòng).
• Thuyền tham quan Chợ Nổi Cái Răng, Làng Chăm, Rừng Tràm Trà Sư,...
• Xe ôtô máy lạnh tham quan theo chương trình, xe trung chuyển tham quan Núi Cấm.
• Các bữa ăn chính.
• Hướng dẫn viên nhiệt tình chu đáo tham quan suốt tuyến.
• Nước khoáng 2 chai/người/ngày tham quan.
• Nón du lịch công ty.
• Phí tham quan và phí phục vụ.
• Bảo hiểm: mức bồi thường tối đa 20,000,000 VNĐ/khách.
• Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ, tết và cận lễ, tết.

GIÁ KHÔNG BAO GỒM

• Ăn uống ngoài chương trình và các chi phí cá nhân khác.
• Tát Mương Bắt Cá.
• Thuế VAT.

GIÁ VÉ CHO TRẺ EM

• Trẻ em từ 12 tuổi trở lên mua 01 vé. Tiêu chuẩn dịch vụ như người lớn.
• Trẻ em từ 05 -11 tuổi mua 70% vé người lớn. Tiêu chuẩn các bữa ăn, vé tham quan, ghế trên xe như
người lớn, Ngủ chung với bố mẹ.
• Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí: gia đình tự lo các dịch vụ.
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• Từ 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em dưới 05 tuổi trở xuống, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em
thứ 02 trở lên phải mua 70% vé./.

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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