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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 - Mỹ Tho - Cần Thơ - khám phá Chợ Nổi
2N1Đ

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Mã Tour: TN-370 - Khởi hành: Hằng Ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Miền Tây: Cuối tuần về với vùng Miền Tây Nam Bộ, du khách sẽ có dịp tham quan và tìm hiểu
những nét đặc trưng của vùng quê sông nước: Hệ thống sông Mêkông với những kênh rạch chằng chịt, chợ
nổi trên sông, vườn cây trái bốn mùa... và hơn tất cả là lòng mến khách và sự hào sản của người dân Nam
Bộ.

NGÀY 1: TP HỒ CHÍ MINH - MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ (ĂN: TRƯA, TỐI)

Buổi sáng, 7:30 khởi hành từ VP công ty đi Mỹ Tho (Tiền Giang). Đoàn đến Bình Chánh quý khách dừng
chân ăn sáng, nghỉ ngơi sau đó đến tham quan chùa Vĩnh Tràng - Một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng
nhất miền tây, sau đó xe đưa đoàn đến bến tàu Mỹ Tho. Quý khách lên tàu du ngoạn sông Tiền nghe giới
thiệu lịch sử hình thành 4 cù lao Long, Lân, Quy, Phụng. Tàu đưa quý khách đến cù lao Thới Sơn một trong
những cồn lớn nhất sông tiền. Quý tham quan khung cảnh miệt vườn cây trái bốn mùa, bưởi, ổi, nhãn,
măng cụt, chôm chôm…, thăm cơ sở nuôi Ong mật, xem các tổ Ong mật và cách lấy mật. Quý khách dừng
chân thưởng thức những tách trà mật ong nóng thơm lừng miễn phí nghe giới thiệu về các sản phẩm làm
từ mật ong như: Sữa ong chúa, phấn hoa… tiếp tục đến trạm dừng chân thưởng thức trái cây bốn mùa
miễn phí và nghe biểu diễn đờn tài tử Nam bộ. Quý khách ra bến đò đi đò chèo dọc bờ kênh dưới những
tán dừa rợp mát đến cửa sông. Sau đó lên tàu lớn sang Bến Tre tham quan lò sản xuất kẹo dừa nổi tiếng
nhất Bến Tre, xem quy trình làm kẹo dừa và các sản phẩm làm từ dừa. Đoàn tiếp tục đến nhà hàng miệt
vườn dùng cơm trưa, nằm võng nghỉ ngơi, tham quan hồ cá sấu, đi cầu khỉ, cầu dừa…Sau đó lên tàu trở về
bến tàu Mỹ Tho. Trên đường nghe giới thiệu về Cồn Phụng - tìm hiểu di tích Ông Đạo Dừa – Nguyễn Thành
Nam và các công trình kiến trúc của ông trên cồn...
Buổi chiều, 15h00 tàu đưa quý khách về tới bến tàu Mỹ Tho, sau đó quý khách lên xe tiếp tục hành trình  đi
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Cần Thơ. Trên đường đi ngắm cảnh hai cây cầu nổi tiếng nhất miền tây là cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ.
Khoảng 18h00 đoàn đến Cần Thơ quý khách nhận phòng khách sạn. 
Buổi tối, Quý khách ra bến Ninh Kiều lên du thuyền Ninh Kiều đẹp nhất Cần Thơ - Thưởng thức bữa tối với
các món đặc sản miền tây - Du thuyền trên sông Cần Thơ thưởng thức những làng điệu dân ca, đờn ca tài
tử Nam Bộ, ca nhạc tạp kỹ. Tàu cập bến - Quý khách tự do dạo phố đi bộ Ninh Kiều, chợ đêm, check in cầu
tình yêu Ninh Kiều hoặc về nghỉ ngơi tự do. 
  

NGÀY 2: CẦN THƠ - CHỢ NỔI - TP HỒ CHÍ MINH (ĂN: SÁNG, TRƯA)

Buổi sáng, xe đưa quý khách ra bến tàu Ninh Kiều đi tham quan chợ nổi Cái Răng - Xem cảnh buôn bán tấp
nập trên sông – một nét đặc trưng của chợ miền sông nước miền tây. Quý khách có thể trực tiếp mua trái
cây trên ghe - thuyền trên chợ nổi, tham quan lò sản xuất hủ tiếu và các các loại khô đặc sản, sau đó trở
về khách sạn ăn sáng, trả phòng. Xe đưa đoàn đi thăm đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ, sau đó tiếp tục
viếng chùa Nam Nhã xây dựng năm 1895 theo tông phái Minh Sư – Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo gắn liền
với lịch sử đấu tranh hào hùng của các sỹ phu yêu nước thời Pháp thuộc. Sau đó tàu đưa quý khách sang
Cồn Sơn một vùng đất nổi lên giữa sông Hậu yên bình được bao bọc bởi những rặng bần bốn bên là sông
nước. Tại đây quý khách check in khung cảnh miệt vườn phủ đầy màu xanh cây trái trên đường đi đặc biệt
quý khách được trải nghiệm loại hình độc đáo xem cá lóc bay, chèo xuồng ba lá, uống trà sen, chụp ảnh
vườn trái cây bưởi, ổi, nhãn, chôm chôm, tạo dáng hồ sen hồng, sen vua, tham quan bè nuôi cá heo sông
Hậu. Quý khách thưởng thức bữa trưa món đặc sản cá lóc bay cồn Sơn nhúng mẻ ăn với bông kèo nèo và
các món đặc sản khác.
Buổi chiều: Quý khách lên xe khởi hành về Sài Gòn, trên đường về xe sẽ dừng cho đoàn nghỉ ngơi tại trạm
dừng chân trên đường ở Cái Bè sau đó tiếp tục về Sài Gòn. 17h00 đến điểm ban đầu kết thúc tour miền tây
2 ngày 1 đêm - hẹn gặp lại quý khách trong những chương trình tour miền tây 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)

Khởi
hành Khách sạn Giá Người Lớn (>11T) Giá Người Lớn

(<11T) Phương Tiện

Theo yêu
cầu

2 Sao 1,450,000đ 937,000đ

Xe Máy
Lạnh

3 Sao 1,600,000đ 1,087,000đ

Lễ 2/9 vui lòng phụ thu thêm 100,000
VNĐ  

 

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:

- Vận chuyển: Xe du lịch đời mới máy lạnh đưa quý khách tham quan theo chương trình
- Tiêu chẩn ăn: Bao gồm ăn 2 bữa trưa + 1 bữa tối ngày thứ nhất trên du thuyền Ninh Kiều + 2 bữa ăn
sáng.
- Khách sạn: 1 đêm khách sạn tại Cần Thơ (Khách sạn 3 sao, 4 sao) 2 khách /1 phòng hoặc 3 khách/phòng
theo yêu cầu.
- Tham quan: Theo chương trình có hướng dẫn viên đưa đoàn tham quan, bao vé vào cổng các điểm tham
quan, vé vào cửa cồn Sơn xem các lóc bay
- Tàu du ngoạn trên sông, đi đò chèo, ăn trái cây, uống trà mật ong, nghe nhạc tài tử...
- Quà tặng: Mỗi khách được tặng 1 chai nước suối 500ml/người/ngày, 1 nón du lịch, Bảo hiểm du lịch trọn
gói theo tour
* Giá tour miền tây 2 ngày cho trẻ em:
- Trẻ em dưới 4 tuổi miễn phí gia đình tự lo nhưng 2 người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em, nếu nhiều hơn phải
mua ½ vé.
- Trẻ em từ 4 - 11 tuổi mua 75% vé người lớn có phần ăn và chỗ ngồi riêng, ngủ chung phòng với người
thân đi cùng. từ 12 tuổi trở lên tính bằng vé người lớn.
* Giá tour không bao gồm: Ăn uống ngoài chương trình và các chi phí vui chơi cá nhân khác, phụ thu phòng
single trường hợp đi một người (phụ thu phòng single : 250.000 đ).
 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Thuế VAT. Nếu quý khách lấy hoá đơn +10% giá tour.
- Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình.

QUY ĐỊNH THANH TOÁN:

- Quý Khách đặt cọc 60% tổng giá trị tour/khách ngay khi đăng ký tour.
- Thanh toán tổng số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 02 ngày.

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
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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