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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 2N1Đ - Rừng Tràm Trà Sư - Châu Đốc -
An Giang

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Mã Tour: TN-454 - Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Rừng Tràm Trà Sư: Đến với vùng Đất Miền Tây, An Giang qua tour du lịch 2 ngày 1 đêm
Quý khách sẽ có được những trải nghiệm đầy trọn vẹn và ý nghĩa về phong cảnh cũng như văn hóa của
người dân nơi đây. Hành Trình tour Miền Tây giá rẻ 2 ngày 1 đêm có lẻ giúp được quý khách có một góc
nhỏ để hướng về vùng đất này nhé!

Điểm nổi bật trong chuyến du lịch An Giang - Châu Đốc:

+ Tour Hành Hương Châu Đốc cầu Lộc cầu Phúc cho gia đình và người thân tại Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam.
+ Tham quan làng nghề dệt thổ cẩm của người Chăm tại An Giang.
+ Khám phá nét độc đáo của Làng Bè trên sông.
+ Ngồi thuyền nhìn ngắm phong cảnh nên thơ của Rừng Tràm Trà Sư (Với đầm sen rực hoa - màu xanh
ngút ngàn bởi bèo tây - Tiếng chim kéo về làm tổ tong rừng tràm).
+ Trên đường đi, được ngắm nhìn cầu Mỹ Thuận - chiếc cầu treo đầu tiên của Việt Nam.
+ Tham quan, mua sắm tại chợ Châu Đốc - nơi được gọi là "Vương Quốc Mắm" của Miền Tây.
+ Tự do thưởng thức đặc sản địa phương như nem vung, xôi phồng, khô bò, mắm thái, bún cá đặc biệt là
được một lần thưởng thức gỏi sầu đâu,...

Ngoài ra, để tiện cho du khách có nhiều lựa chọn hơn về địa điểm du lịch Miền Tây, công ty chúng tôi cũng
đề xuất một số tour như: Tour du lịch Đảo Bà Lụa kết hợp tham quan Rừng Trà Trà Sư 2 ngày 2 đêm và
Tour du lịch Núi Cấm An Giang với giá ưu đãi.
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NGÀY 01: SÀI GÒN - CHÂU ĐỐC - LÀNG CHĂM

07h30: Xe và hướng dẫn viên chúng tôi sẽ đón quý khách tại đểm hẹn khởi hành đi Tour du lịch Miền
Tây 2 ngày, đoàn dừng chân tham quan, chụp hình, nghỉ ngơi và dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Trạm
Dừng Chân Mekong Rest Stop - Tiền giang. Trên đường đi quý khách cùng giao lưu những trò chơi vui nhộn
trên xe, nghe HDV giới thiệu về những danh lam thắng cảnh đi qua.

11h30: Đến Châu Đốc, Quý khách dùng cơm trưa, nhận phòng nghỉ ngơi.
14h30: Quý khách di chuyển lên thuyền du ngoạn Sông Hậu tham quan làng cá bè tìm hiểu cách nuôi cá
bè của người dân. Thăm Làng Dân Tộc Chăm tìm hiểu nếp sống văn hoá, nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Viếng Thánh Đường Hồi Giáo.

17h00: Đoàn dùng cơm chiều. Buổi tối quý khách tự do tham quan Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu,
Chùa Tây An, về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 02: RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - CHÂU ĐỐC - TP HCM

06h30: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng sau đó đoàn khởi hành tham quan Rừng Tràm Trà Sư,
đây là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu, Quý khách đi bằng Tắc Ráng len lỏi qua
những lũng sen tuyệt đẹp, chèo xuồng ba lá vào rừng tràm, đây cũng chính là nơi sinh sống của nhiều loài
động vật và thực vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam tại đây có rất nhiều loài chim, thú, bò sát,
cá…đã được ghi vào sách đỏ Việt Nam.

11h30: Quý khách dùng cơm trưa, khởi hành về lại TP HCM.
18h00: Đoàn về đến TP HCM kết thúc chuyến tham quan và trải nghiệm tour du lịch Miền Tây 2 ngày, Xin
tạm chia tay và hẹn được gặp lại quý khách./.

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 1,980,000 Ô tô

Giá trên chỉ áp dụng cho ngày thường, không ấp dụng cho dịp lễ, tết.

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
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GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Phương tiện: Xe đời mới máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình.
- Khách sạn: Đông Nam/ Bến Đá Núi Sam (tiêu chuẩn 2 sao).
- Ăn uống trọn tour: 1 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.
- Tặng: Nón du lịch, nước uống, khăn lạnh suốt tuyến.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- 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 05 đến dưới 11 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. Mỗi 2 người lớn được kèm 1 trẻ em không
tính 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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