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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

Tour Du lịch Miền Tây 2 ngày 1 đêm - Bến Tre - Cần Thơ giá
tốt

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Mã Tour: TN-451 - Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Miền Tây: Từ lâu Cần Thơ đã nổi tiếng là nơi sinh ra những người con gái mang nét đẹp đằm thắm
và bình dị của vùng đồng bằng châu thổ Sông Cửu Long. Tương truyền vào năm 1785, trên đường tháo
chạy quân Tây Sơn, chúa Nguyễn Ánh (Gia Long) đã gạt nước mắt bỏ lại hàng trăm cung tần mỹ nữ dọc
đường, cho lên tá túc ở các làng bên bờ sông Tiền, nay thuộc Nha Mân (Châu Thành, Đồng Tháp) và Mỹ
Luông (Chợ Mới, An Giang) cho "nhẹ gánh loạn ly". Những mỹ nhân bị rơi rớt trôi dạt sau đó lấy chồng là
người địa phương, sinh con đẻ cái đều là "nam đồng, ngọc nữ". Chính nhờ nguồn gốc cung phi mỹ nữ từ
thời xa xưa lưu truyền đến nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long mới có nhiều thiếu nữ đẹp.

 

Du lịch Cần Thơ lênh đênh trên xuồng khám phá hệ thống kênh rạch và chiêm ngưỡng cảnh đẹp nên thơ,
bình dị được ví như vẻ đẹp thướt tha, đằm thắm của cô gái Tây Đô. Nơi đây không những mang nét trù phú
của những làng xóm nép mình dưới rặng dừa mà còn mang dáng dấp xa hoa, lộng lẫy của đô hội sầm uất,
chẳng thế mà ở đây lại nổi danh với câu ca:
"Cần Thơ có bến Ninh Kiều. Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân".

ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH:

+ Đi thuyền tham quan trên sông Tiền.
+ Tham quan lò mật ong, lò kẹo dừa.
+ Chèo thuyền ba lá luồn lách con rạch nhỏ.
+ Nghe nhạc đờn ca tài tử, ăn trái cây theo mùa, uống trà mật ong tại vườn.
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+ Tham quan chợ nổi Cái Răng: Lớn nhất vùng đồng bằng Sông Cửu Long.
+ Lò bánh tráng, lò hủ tiếu và nhà máy xay lúa.

NGÀY 01: TP HCM - CỒN PHỤNG - CẦN THƠ

Buổi sáng: Xe và hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đón quý khách tại công ty. Khởi hành đi Tour du lịch Bến
Tre - Cần Thơ. Đoàn dừng chân nghỉ ngơi tại Nhà hàng Mekong. Tiếp tục hành trình xe đưa Quý khách vào
Thành phố Mỹ Tho, tham quan chùa Vĩnh Tràng. Sau đó đến bến tàu 30/4 xuống thuyền du ngoạn trên
sông Tiền ngắm Cầu Rạch Miễu, 4 cù lao: Long - Lân - Qui - Phụng. Đoàn đến Cồn Lân tham quan vườn trái
cây, thưởng thức trái cây - nghe đờn ca tài tử, uống trà mật ong. Đoàn di chuyển đến Cồn Phụng tham
quan lò kẹo dừa tìm hiểu cách làm kẹo dừa nổi tiếng ở Bến Tre, chèo xuồng tham quan kênh rạch ngắm
nhìn hàng dừa nước xanh tươi, đi xe ngựa quanh dường làng.

11h30: Quý khách dùng cơm trưa và tự do nghỉ ngơi. Tham quan Di Tích Đạo Dừa.
13h00: Quý khách quay về bến thuyền lên xe khởi hành đến Cần Thơ.
16h30: Quý khách đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Buổi tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Quý khách tự do tham quan bến Ninh Kiều, chợ đêm Tây Đô.

NGÀY 02: CẦN THƠ - TP HCM

Sáng 7h00: Quý khách sẽ dùng điểm tâm, Đoàn xuống bến Ninh Kiều đi thuyền tham quan chợ nổi Cái
Răng tìm hiểu nét văn hóa mua bán trên sông rất đặc trưng Nam Bộ. Tham quan Lò Hủ Tíu xem cách làm
Hủ Tíu củ người dân thưởng thức món "Pizza Hủ Tíu". Tham quan vườn trái cây của người dân địa phương.
(Hoặc tham quan khu du lịch Mỹ Khánh).

11h30: Đoàn dùng cơm trưa, xe đưa đoàn trở về TP HCM.
17h30: Đến TP HCM, xe sẽ đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu, kết thúc chương trình Tour du lịch Miền
Tây 2 ngày 1 đêm, tạm chia tay và xin hẹn gặp lại quý khách trong những dịp sau./.

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 Giá Người Lớn Phương Tiện

2 Sao 1,250,000
Ô tô

3 Sao 1,350,000

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!
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Phương tiện: Xe 16 - 45 chỗ đời mới máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình.
- Khách sạn: Tiêu chuẩn 2 sao).
- Ăn uống trọn tour: 2 bữa sáng, 3 bữa chính.
- Hướng dẫn viên: Thuyết minh và phục vụ suốt tuyến.
- Tất cả nhưng chi phí tham quan: Theo chương trình trên.
- Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn gói theo quy định pháp luật 20,000,000đ/vụ.
- Tặng: Nón du lịch, nước uống, khăn lạnh suốt tuyến.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Phụ thu phòng đơn.
- Phụ thu người nước ngoài.
- Thuế giá trị gia tăng VAT.
- Chi phí phát sinh ngoài chương trình.

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé.
- Trẻ em từ 06 - 10 tuổi mua 75% vé. Tiêu chuẩn 75% vé giống như người lớn, nhưng ngủ chung với người
lớn.
- Trẻ em dưới 05 tuổi: không tính vé. Ngủ chung với người lớn. 02 người lớn được kèm 1 trẻ em không tính
vé.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:

- Hủy tour sau khi đăng ký (01 ngày), Công ty phát tiền cọc 10%.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày, Công ty hoàn trả lại 50% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày, Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 02 ngày, Công ty không hoàn trả lại tiền./.

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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