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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 Mùa Nước Nổi Đồng Tháp - An Giang 2022
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-494 - Khởi hành: Hàng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch mùa nước nổi: Vào mùa mưa hàng năm tại khu vực Miền Tây, đặc biệt là tại hai tỉnh Đồng Tháp,
An Giang và khu vực vùng Tứ Giác Long Xuyên, nước từ thượng nguồn sông Mê Kông tràn về trên những
cánh đồng tạo nên một phong cảnh mênh mông ruộng nước.

Thời gian Mùa Nước Nổi Miền Tây kéo dài không lâu (khoảng độ 2 - 3 tháng) tùy theo mùa, đây cũng là
mùa mưu sinh của người dân Nam Bộ với nghề truyền thống như: giăng câu, thả lưới, hái bông súng, hái
bông điên điển,... trên những cánh đồng ngập nước.

Đây cũng là thời điểm tốt nhất trong năm để những du khách nào yên mến và muốn trải nghiệm du lịch
Miền Tây vào Mùa Nước Nổi. Không những được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên trên những cánh đồng vào
những buổi hoàng hôn hoặc bình binh, mà Quý khách còn có nhiều hoạt động trải nghiệm cuộc sống thực
tế như chèo thuyền, tự bắt cá, hái rau,...

Ngoài ra, khi đến đây du khách cũng sẽ được thưởng thức những đặc sản của Miền Tây mùa nước nổi như:
Canh chua cá linh nấu với bông điên điển, bông súng chấm mắm kho, càng cua đồng, khô cá,... Du khách
cũng được thưởng ngoạn những cảnh đẹp sinh thái tự nhiên tại Rừng Tràm Trà Sư với một màu xanh bạt
ngàn, hay khu sinh thái Gáo Giồng, vườn Quốc Gia Tràm Chim nơi có nhiều loài chim sinh sống và làm tổ,...

NGÀY 1: TPHCM - THAM QUAN ĐỒNG THÁP MƯỜI

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

Buổi sáng: HDV của công ty sẽ đón Quý khách tại điểm hẹn tại TP HCM và khởi hành đi Cao Lãnh. Đến Cao
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Lãnh quý khách tham quan Mộ cụ phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, Ao cá, Nhà Sàn Bác Hồ,...

Lựa chọn 1: Tham Quan Khu Du Lịch Sinh Thái Gáo Giồng.
- Đoàn đi thuyền vào Khu Du Lịch Sinh Thái Gáo Giồng, đây là một trong vài "lõm" hoang sơ của vùng Đồng
Tháp Mười và là khu du lịch có đến 36ha sân chim với 15 loài chim cùng hàng trăm loài động thực vật và
thuỷ sản. Quý khách ăn trưa tại Gáo Giồng, thưởng thức các món dân dã và hoàn toàn do thiên nhiên ban
tặng như cá lóc đồng, cá trê vàng, rắn bông súng nướng, chuột đồng nướng với mắm xoài bằm, ốc lác
luộc.. và đặc biệt là Cơm gạo Huyết ròng, loại gạo đo đỏ thơm bùi nức lòng mà không phải ai cũng có cơ
hội nếm được.

- Chèo thuyền len lỏi qua các rạch nhỏ để đến Sân Chim trong Khu Sinh Thái Gáo Giồng khu rừng ngập
nước được xếp trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Nơi đây có nhiều rất nhiều loài chim quý hiếm.
Khi chiều xuống, du khách có thể thỏa thích ngắm cò về trắng cả một vùng.

Lựa chọn 2: Tham Quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim.
- Đoàn đi tham quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim (T5) - Nằm lọt thỏm giữa vùng đất trũng ngập nước của
Đồng Tháp Mười. Tràm Chim Tam Nông có diện tích tự nhiên 7612 ha, thuộc địa phận 5 xã: Tân Công Sinh,
Phú Đức, Phú Thọ, Phú Thành, Phú Hiệp và thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây
có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với bao la sông nước, rừng tràm xanh ngút ngàn và thảm thực vật
phong phú với hơn 130 loài khác nhau. Vùng đất "sáu tháng đồng khô cỏ cháy, sáu tháng nước ngập trắng
đồng" này cũng chính là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật có xương sống, hàng chục loài cá và hơn
198 loài chim nước, chiếm khoảng 1/4 số loài chim có ở Việt Nam.

- Đoàn đi tắc ráng tham quan cảm nhận vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban cho nơi này khi trải ra trước mắt ta
là sen, súng, lúa trời, năng, lác,... cùng các loài động vật lươn, rắn, rùa, trăn, các loài cá đồng và chim
muông như cò, diệc, vịt trời, cồng cộc,... Trong số đó có nhiều loài chim quý hiếm trên thế giới như ngan
cánh trắng, te vàng, bồ nông, già đãy Java. Đặc biệt là sếu cổ trụi (hay còn gọi là sếu đầu đỏ) hằng năm từ
cuối tháng 12 đến đầu tháng 5 là lúc đàn sếu bay về Tràm Chim cư trú. Đến đây vào thời gian này, bạn sẽ
chứng kiến từng đàn sếu đầu đỏ bay về hòa cùng các loài chim khác để kiếm ăn - một cảnh tượng kì thú
làm mê đắm lòng người. Nhiều con sếu cao đến gần 2m, bộ lông xám mượt, chân và cổ cao, đôi cánh dang
rộng khi bay, dáng đi khoan thai, đủng đỉnh.

Buổi chiều: Đoàn về Cao Lãnh nhận phòng nghỉ ngơi và dùng cơm chiều.
Buổi tối: Tự do Khám Phá Cao Lãnh và nghỉ ngơi.

NGÀY 2: CAO LÃNH - CHÂU ĐỐC - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

Buổi sáng: Sau khi dùng điểm tâm, đoàn khởi hành đi Núi Sam - Châu Đốc. Đến Núi Sam nhận phòng, ăn
trưa, nghỉ ngơi.

Buổi chiều: Khám phá rừng tràm Trà Sư mênh mông nước nổi, đi Tắc Ráng len lỏi theo những con rạch
xuyên qua Lung Sen và khu rừng Giống ngắm nhìn các loài chim như: le le, vịt trời, cò ma (cò bợ), trích
cồ,... Du khách cũng có thể lên tháp độ cao khoảng 23m ngắm toàn cảnh rừng Tràm và sinh thá xanh
mượt.

Buổi tối: Tự do khám phá và nghỉ ngơi tại Núi Sam, Châu Đốc.

NGÀY 3: NÚI SAM - CHÂU ĐỐC - TPHCM

(Dùng bữa: sáng, trưa)
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Buổi sáng: Xuống thuyền tham quan kênh Vĩnh Tế, tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân mùa nước
nổi. Đi xuồng câu hái hái bông điên điển, bông súng đồng, giăng lưới bắt cá linh, loài cá đặc sản của mùa
nước nổi, cá rô đồng, cá mè Vinh,... Bữa ăn trưa sẽ là những chiến lợi phầm thu hoạch được chế biến thành
các món ăn ngon như bánh xèo cá linh non, cá linh nướng trui, cá rô kho tộ, canh chua cá linh nấu bông
điên điển, bông súng, gỏi súng tép đồng.

- Thăm Làng Cá Bè: tìm hiểu nguồn gốc nghề nuôi cá bè, cách thức nuôi cá bè của người dân Châu Đốc.
- Thăm Làng Chăm Châu Giang: tìm hiểu văn hóa dân tộc Chăm với nghề dệt thổ cẩm.
- Thánh Đường Hồi Giáo: một thánh đường đặc trưng của người Chăm Hồi giáo tại Châu Đốc.
- Mua sắm các món đặc sản tiêu biểu mùa nước nổi: Khô Cá các loại, Các loại Mắm cá từ Biển Hồ ban
tặng,...

Buổi chiều: Xe đưa đoàn khởi hành về điểm hẹn ban đầu, kết thúc Tour du lịch Mùa Nước Nổi, tạm chia
tay và hẹn gặp lại./.

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)

Nhóm
khách 4-5 khách 6-7 khách 8-9 khách 10-11

khách 12 khách 13-15
khách

16-17
khách

18-19
khách

Xe 16c 16c 16c 16c 16c 24c 29c 29c

Giá 4,880,000 4,560,000 3,960,000 3,750,000 3,400,000 3,290,000 2,990,000 2,910,000

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!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Tiêu chuẩn khách sạn 2 sao và 3 sao
• Khách sạn Đồng Tháp 3 sao: Hòa Bình, Sông Trà.
• Khách sạn Châu Đốc 2 sao: Đông Nam, Đồng Xanh.

GIÁ TRÊN BAO GỒM:

• Khách sạn tiêu chuẩn 2 người/phòng (Nếu lẻ 1 người thì ở 3 người/phòng, nếu ở riêng thì phụ thu tiền
phòng).
• Thuyền tham quan Gáo Giồng, Rừng Tràm Trà Sư, Thuyền đi dọc kinh Vĩnh Tế,...
• Xe ôtô máy lạnh tham quan theo chương trình đón tiễn từ TP HCM.
• 03 Ăn sáng.
• Ăn chính: 05 bữa ăn chính (ăn trưa, ăn chiều: 120,000 VND/khách/bữa) với các món ăn đậm nét Nam Bộ,
mùa Nước nổi.
• Hướng dẫn viên nhiệt tình chu đáo tham quan suốt tuyến.
• Nước khoáng 2 chai/người/ngày tham quan.
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• Nón du lịch công ty.
• Phí tham quan.
• Bảo hiểm: mức bồi thường tối đa 10,000,000 VNĐ/khách.
• Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ, tết và cận lễ, tết.

GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM:

• Ăn uống ngoài chương trình và các chi phí cá nhân khác.
Giá vé cho trẻ em: áp dụng cho đi bằng xe.
• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. Tiêu chuẩn dịch vụ như người lớn.
• Trẻ em từ 05 -11 tuổi mua ½ vé người lớn. Tiêu chuẩn các bữa ăn, vé tham quan, ghế trên xe như người
lớn, Ngủ chung với bố mẹ.
• Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí: gia đình tự lo các dịch vụ.
• Từ 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em dưới 05 tuổi trở xuống, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em
thứ 02 trở lên phải mua ½ vé.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR - HỦY DỊCH VỤ:

1. Trong các ngày thường không vào các ngày lễ, tết và cận lễ, tết.
• Trước 15 ngày so với ngày khởi hành: phạt 30%.
• Từ 15 ngày đến 07 ngày trước ngày khởi hành: phạt 50%.
• Từ 07 ngày đến 03 ngày trước ngày khởi hành: phạt 70%.
• Từ 03 ngày đến ngày khởi hành: phạt 100%.

2. Trong các ngày vào các ngày lễ, tết và cận lễ, tết.
• Trước 30 ngày so với ngày khởi hành: 30%.
• Từ 30 ngày đến 15 ngày trước ngày khởi hành: phạt 50%.
• Từ 15 ngày đến 07 ngày trước ngày khởi hành: phạt 70%.
• Từ 07 ngày đến ngày khởi hành: phạt 100%.

Lưu ý:
• Khi tham gia chương trình tour, quý khách vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân (bản chính đối với khách
Việt Nam là CMND và Passport đối với Kiều bào và ngoại quốc). Đối với khách Kiều bào và ngoại quốc nhập
cảnh bằng visa rời, vui lòng mang theo visa và tờ khai hải quan khi đi du lịch.
• Trẻ em (dưới 12 tuổi) khi đi du lịch, nếu không có cha hoặc mẹ đi cùng phải có Giấy ủy Quyền của cha
mẹ cho người trẻ đi cùng và có xác nhận của Công An địa phương. Vui lòng mang theo Giấy Khai Sinh
(hoặc bản chính sao y) để làm thủ tục hàng không và các thủ tục hành chính khác./.

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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