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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 - Vĩnh Long - Cần Thơ - Chợ Nổi 2N1Đ
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Mã Tour: TN-524 - Khởi hành: Thứ 7

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Miền Tây 2 ngày: Là điểm đến dành cho những ai muốn tìm sự yên bình của một miền quê
và nét giản dị của con người nơi đây. Du khách sẽ có dịp khám phá cuộc sống miệt vườn Nam Bộ đầy màu
sắc với những vườn cây trái sum xê, hóa thân thành những nông dân và ngư dân thật thụ của người dân
nơi miền sông nước. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm nhiều nét ẩm thực đặc sắc của vùng quê như
cá lóc nướng trui, bánh xèo Nam Bộ, lẩu cá đồng,... Xuôi về Cần Thơ, du khách sẽ được khám phá một
trong những nơi nổi tiếng khác đó là Chợ Nổi Cái Răng - nơi buôn bán của người dân trên sông với nhiều
loại ghe, xuồng lớn nhỏ chở đầy ấp trái cây, hay tự do thưởng thức những món ẩm thực trên sông như bún
cá chợ nổi và nhiều loại trái cây.

NGÀY 1: SÀI GÒN - VĨNH LONG - CẦN THƠ

7h00: Hướng dẫn viên của Du Lịch Nắng Mới sẽ đón khách tại điểm hẹn, khởi hành Tour du lịch Miền tây
Nam Bộ khám phá Vĩnh Long và Cần Thơ. Đoàn du lịch dừng chân dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng
Mekong. Tiếp tục cuộc hành trình đến bến tàu du lịch Vinh Sang quý khách xuống thuyền sang cù lao An
Bình đến với khu du lịch sinh thái Vinh Sang, đến đây đoàn tham quan vườn thú tại KDL, tản bộ trên con
đường làng quê yên tĩnh, ngắm nhìn những vườn cây ăn trái sum sê, tại đây quý khách sẽ hóa thân thành
1 người nông dân miền tây, thay trang phục áo Bà Ba chuẩn bị tham chương trình "Làm Ngư Dân" taị nhà
vườn. Quý khách dùng gàu xòng tát mương và tự tay bắt những con cá lóc, cua, ốc...có trong ao.

Tự tay chế biến món cá lóc nướng trui và thưởng thức ngay tại chổ cùng rượu nếp nguyên chất và trái cây.
sau đó quý khách có thể thỏa thich đắm mình dưới dòng nước trong xanh của dòng sông cổ chiên.

11h30: Đoàn du lịch Miền Tây dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau khi dùng cơm trưa đoàn tự do tham quan
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khu du lịch tham gia những trò chơi như: Trượt cỏ, cởi đà điểu, câu cá sấu...(tự túc).

15h00: Quý khách khởi hành đi Cần Thơ, đoàn nhận Phòng nghỉ ngơi.
18h00: Quý khách dùng cơm tối trên nhà hàng Du Thuyền Cần Thơ. Quý khách tự do tham quan Bến Ninh
Kiều, Chợ Đêm Cần Thơ thưởng thức những món ăn đặc sản của Miền Tây.

NGÀY 2: CHỢ NỔI CÁI RĂNG - MỸ KHÁNH - NHÀ CỔ BÌNH THUỶ

6h00: Sau khi dùng điểm tâm Quý khách ra Bến Ninh Kều xuống thuyền đi tham quan Chợ Nổi Cái Răng
tìm hiểu nét đặc trưng văn hoá của người dân sông nước. Đoàn đến với khu du lịch Vườn Mỹ khánh tại đây
quý khách có thể thưởng thức những món đặc sản miền tây như: Chuột đồng quay lu, cá lóc nướng trui...
Xem chương trình đua heo, đua chó, xiếc khỉ rất thú vị và hấp dẫn.

Tiếp tục chuyến tham quan đoàn đến với nhà cổ Bình Thuỷ trên 100 năm tuổi một trong những ngôi nhà cổ
nổi tiếng nhất Miền tây Nơi đây, từng là bối cảnh cho hàng chục bộ phim nổi tiếng như: Những nẻo đường
phù sa, Người đẹp Tây Đô, Nợ Đời,... hiện vẫn lưu giữ nhiều bút tích của các diễn viên đóng phim như Việt
Trinh, Mỹ Uyên. Đặc biệt, đạo diễn người Pháp JJ.Annaud từng ở trong ngôi nhà suốt một tuần lễ chỉ đạo
những cảnh quay trong bộ phim "Người tình".

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

13h00: Đoàn khởi hành về lại Sài Gòn trên đường về quý khách dừng chân mua sắm đặc sản Miền tây Nam
Bộ.
17h30: Quý khách về đến Sài Gòn. Kết thúc chuyến Tour Miền Tây 2 ngày, tạm biệt và hẹn 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 1,350,000 Ô tô

3 Sao 1,450,000 Ô Tô

4 Sao 1,650,000 Ô Tô

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 Miền Tây Nam Bộ Bao Gồm:
- Xe du lịch đời mới đưa đón tham quan (Máy lạnh, Ghế bật,...). Tuỳ vào số lượng khách sẽ bố trí xe phù
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hợp.
- Ăn theo chương trình.
+ 1 bữa sáng(Ăn sáng có cà phê hoặc nước uống tương đương).
+ 3 bữa chính(1 Bữa tối Trên Du Thuyền Cần Thơ. Ăn chính cơm phần thực đơn 5 - 6 món).
- Khách Sạn 2 sao trung tâm TP Cần Thơ.
- Phí tham quan các thắng cảnh trong chương trình.
- Chương trình Làm ngư dân.
- Hướng dẫn viên năng động, nhiệt tình, chu đáo.
- Phí bảo hiểm du lịch suốt tuyến. Mức đền bù tối đa 10,000,000đ/trường hợp.
- Nón du lịch, khăn lạnh, nước suối (01 chai 500ml/ngày/khách).

Giá Tour không bao gồm:
- Chi phí cá nhân (Mua sắm cá nhân, Giặt ủi, Điện thoại,...).
- Thuế V.A.T 10%.

Tiêu Chuẩn trẻ em:
- Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí (Gia đình tự lo cho bé. Mỗi gia đình có bé thứ 2 trở đi phải mua 75% giá vé
người lớn).
- Trẻ em từ 6 - 11 tuổi thu 75% giá vé người lớn./.

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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