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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 - Châu Đốc - Trà Sư - Cần Thơ 3N2Đ
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-501 - Khởi hành: hằng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Miền Tây: An Giang là một trong các tỉnh Miền Tây có nhiều địa danh và thắng cảnh nổi tiếng về
du lịch cũng như được biết đến với một tên gọi khác là Vùng Thất Sơn hay còn gọi là Vùng Bảy Núi Huyền
Bí.
Trong chuyến hành trình Tour du lịch An Giang, du khách sẽ được khám phá một trong các danh thắng
như: Rừng tràm Trà Sư - khu du lịch sinh thái một màu xanh ngút ngàn, khám phá dãy Thiên Cấm Sơn
hùng vĩ, thăm làng nuôi cá bè bên bờ Sông Hậu, thăm làng dân tộc Chăm. Ngoài ra du khách còn được tự
do trải nghiệm và khám phá thành phố mới Châu Đốc về đêm như ẩm thực hay đi chợ đêm Châu Đốc...

Xuôi về Cần Thơ - Vùng Đất Tây Đô, du khách được thưởng thức một trong các loại hình nghệ thuật độc
đáo của người Miền Tây như Đàn Ca Tài Tử, tham quan chợ nổi hay dạo bước trên Bến Ninh Kều nằm bên
bờ Sông Hậu nối dài...

NGÀY 1: TP HCM - MỸ THO - CẦN THƠ (ĂN SÁNG, TRƯA, CHIỀU)

07h45:  Xe đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành tour du lịch Miền Tây 3 ngày. Quý khách sẽ được ngắm
nhìn những cánh đồng lúa dọc hai bên đường và ngắm nhìn sông Vàm Cỏ Đông. Đến Mỹ Tho, quý khách
lên tàu du ngoạn trên sông Tiền, ngắm cảnh bốn cù lao Long - Lân - Qui - Phụng. và ngắm nhìn cầu Rạch
Miễu.

Đoàn đến Cồn Thới Sơn (cồn Lân) du khách tản bộ trên con đường làng, tham quan nhà dân, và vườn cây
ăn trái, thưởng thức các loại trái cây theo mùa và nghe đàn ca tài tử Nam Bộ. Đến tham quan trại nuôi ong
mật, thưởng thức trà mật ong chanh. Sau đó quý khách chèo Xuồng Ba lá, len lỏi vào rạch nhỏ ngắm nhìn
2 hàng dừa nước thiên nhiên và phong cảnh đơn sơ của miệt vườn.
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Trở ra thuyền lớn, xuôi theo dòng Sông Tiền, thuyền sẽ đưa quý khách đến tỉnh Bến Tre để tham quan cơ
sở sản xuất kẹo Dừa đặc sản Bến Tre tìm hiểu cách làm kẹo Dừa thủ công truyền thống của người dân Bến
Tre, lò bánh tráng ở xã Tân Thạch, Quý khách tham quan đường làng xã Tân Thạch xem cuộc sống bình dị
của người dân xứ dừa.

12h00: Quý khách dùng cơm trưa tại Nhà hàng Cồn Phụng. Sau bữa trưa, quý khách tự do tham quan vui
chơi, thử cảm giác câu cá sấu,…

15h00: Trở lại thuyền về Mỹ Tho, khởi hành đi Cần Thơ. Tới Cần Thơ, Quý khách nhận phòng khách sạn
nghỉ ngơi.

18h00: Quý Khách ăn tối tại Nhà Hàng.

Sau bữa tối, Quý khách tự do tham quan mua sắm tại Chợ Đêm Tây Đô, bến Ninh Kiều.

NGÀY 2: CHỢ NỔI CÁI RĂNG - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - CHÂU ĐỐC (ĂN SÁNG, TRƯA, CHIỀU)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.

07:30 Khởi hành ra bến Ninh Kiều, lên thuyền du ngoạn trên sông Cần Thơ tham quan chợ nổi Cái Răng
một trong những chợ nổi lớn nhất của Miền Tây Nam Bộ, với  hàng trăm chiếc thuyền, tàu buôn bán trao
đổi hàng hóa, đặc sản địa phương. Đồng thời, qúy khách sẽ có dịp dạo qua thăm các khu vườn trái cây, lò
bún,  lò hủ tiếu và tận hưởng không khí trong lành của phong cảnh làng quê Việt Nam.

12h00: Đoàn dùng cơm trưa tại Nhà Hàng.

13h30: Đoàn khởi hành đi Châu Đốc, Đoàn nghỉ ngơi tại một trạm dừng chân trên đường đi, Quý khách bắt
đầu hành trình tham quan khu du lịch sinh thái Trà Sư. 

 Đến Trà Sư những chiếc tắc ráng sẽ mang Quý khách len sâu vào rừng tràm Trà Sư. Cảnh vật một màu
xanh của tràm, của bèo, xen lẫn với cánh đồng sen là một  ấn tượng khó phai với bất cứ ai đến tham quan
Trà Sư. Những loài chim quý hiếm bắt gặp trên đường đi giúp mỗi người chúng ta thêm tự hào về thiên
nhiên của Việt Nam.

Đến trung tâm của Trà Sư, Quý khách tiếp tục theo xuồng bơi (3 người /1 xuồng), trên những chiếc xuồng
bơi nhỏ, nhè nhẹ rẽ từng đám bèo. Quý khách đi sâu vào những khu vực tập trung chim, cò đông nhất.
Những tiếng động ồn ào sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của nó. Rất nhiều chim, tổ hệ động thực vật phong
phú đang chờ Quý khách khám phá.

Buổi chiều: đến Châu Đốc nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

18h00: Quý khách dùng cơm tối, sau đó tự do nghỉ ngơi. Tự do tham quan Miếu Bà Chúa Sứ, dạo đêm Châu
Đốc.

NGÀY 3: CHÂU ĐỐC - LÀNG BÈ - LÀNG CHĂM - TP HCM (ĂN SÁNG, TRƯA)

Sau bữa sáng, Quý khách tham quan Làng Cá Bè, nơi nuôi cá Tra, Cá Ba Sa xuất khấu lớn nhất cả nước.
Tham quan làng dân tộc người Chăm, Thánh Đường Hồi Giáo còn sót lại tại Miền Nam.

12h00: Quý khách dùng cơm trưa tại Nhà Hàng.

Buổi Chiều: Quý khách tiếp tục lộ trình khởi hành về Sài Gòn. xe dừng cho du khách mua đặc sản Sa Đéc
như nem lai vung, bánh phồng tôm Sa Giang, quýt hồng...đoàn qua cầu treo Mỹ Thuận - Vĩnh Long theo
quốc lộ 1A lên đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương về lại Sài Gòn.
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18h00 : Đến Sài Gòn kết thúc tour, HDV nói lời cảm ơn và  hẹn gặp lại Qúy 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)

Khởi hành Khách sạn Người lớn Trẻ em(4-10T)

Hằng Ngày 2+3 Sao 2,560,000đ 1,920,000đ

Lễ 02/09
( sáng 30, 31/08,01/09) 2+3 Sao 2,560,000đ 1,920,000đ

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:

- Phương tiện: Xe du lịch đời mới , ghế bật ,máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình.

- Tuỳ theo số lượng khách mà sắp xếp xe cho phù hợp.

- Khách sạn sạch sẽ , phòng mới, theo tiêu chuẩn như trên.

- Khách sạn 2 sao, tiêu chuẩn 2-3 khách/phòng, khách đi 1 mình, phụ thu phòng đơn 500.000 đồng/2 đêm.

+Tại Cần thơ: Ks Hậu Giang 2, Phương Nga hoặc tương đương.

+ Tại Châu Đốc: Ks Hải Châu, Đông Nam hoặc tương đương.

- Khách sạn 3 sao, tiêu chuẩn 2-3 khách/ phòng, khách đi 1 mình phụ thu phòng đơn 600.000 đồng/2 đêm.

+ Tại Cần Thơ:  SG- Cần Thơ, Hạnh Phúc, Cửu Long hoặc tương đương.

+ Tại Châu Đốc: Hùng Cường, Hạ Long , Châu Phố hoặc tương đương.

- Ăn uống:

+ 2 bữa ăn sáng.

+ 5 bữa ăn chính tiêu chuẩn 120.000 đồng/khách.

- Hướng dẫn viên: Thuyết minh và phục vụ suốt tuyến.

- Tất cả nhưng chi phí tham quan: Theo chương trình trên.
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- Nước suối phục vụ trên xe.

- Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn gói theo quy định pháp luật.20 triệu/vụ

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Thuế VAT 10% (nếu Quý khách yêu cầu xuất hoá đơn đỏ)

- Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé.

- Trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi mua 75% vé. Tiêu chuẩn  vé giống như người lớn, nhưng ngủ chung với gia
đình.

- Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn phí. Mỗi gia đình 1 bé miễn phí. Bé thứ 2 trở lên tính  75% vé.

Quy định hủy vé (Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ): Quý khách vui lòng thanh toán các khoản hủy
tour, lệ phí cụ thể:

- Hủy tour ngay sau khi đăng ký: phí 30% giá tour.

- Hủy tour trước 15 ngày: phí 50% giá tour.

- Hủy tour trước 10 ngày: phí 70% giá tour.

- Quý khách hủy vé trước ngày khởi hành 05 ngày, chịu phí phạt: 100% giá tour. 

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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