
© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 1

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 trải nghiệm Mùa Nước Nổi Miền Tây 3 ngày 2 đêm
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-493 - Khởi hành: Tháng 8, 9 âm lịch

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch miền Tây mùa nước nổi: Vào thời điểm khoảng độ tháng 7 đến tháng 8 âm lịch hàng năm, tại
vùng Miền Tây là thời điểm thích hợp nhất để du khách thập phương muốn đi du lịch Miền Tây có được cơ
hội để trải nghiệm và khám phá vùng đồng bằng trong mùa lũ. Tại Đồng Tháp, mùa lũ cũng là mùa mà
người dân nơi đây sống bằng nghề đánh bắt cá trên những cánh đồng đầy nước, du khách đến đây có thể
trải nghiệm cuộc sống giăng câu, thả lưới, hái bông điên điển,... và thưởng thức những đặc sản miền quê.

 

Xuôi ngược dòng về An Giang, nơi thượng nguồn của vùng lũ, du khách có thể tận hưởng những cảnh đẹp
tuyệt vời vào những buổi hoàng hôn hoặc bình minh trên cánh đồng nước bao la vùng Bảy Núi. Ngoài ra,
khi đến Rừng Tràm Trà Trà Sư du khách sẽ được đấm chìm trong một màu xanh bạt ngàn của rừng tràm,
nơi đây có rất nhiều loài chim đang sinh sống...

NGÀY 1 : TP HCM - Ô TÀ SỐC - Ô THUM (ĂN: SÁNG, TRƯA, CHIỀU)

Buổi sáng: 03:00 Xe và HDV của công ty sẽ đón Quý Khách tại điểm hiện ở TP HCM và khởi hành đi An
Giang cho hành trình Tour du lịch Miền Tây.

Quý khách dùng điểm tâm sáng trên hành trình với những món ăn dân dã, địa phương với những món dân
dã miền tây như: Hủ Tiếu, Bánh Canh.

Đến Tri Tôn quý khách tham quan những điểm sau:

Ô Tà Sóc có nghĩa là suối Ông Sóc, đây là một vùng rừng núi hoang dã nằm trên ngọn Sà Lon thuộc núi Dài
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(Ngoạ Long Sơn), trong hệ thống dải Thất Sơn. Núi Dài có chiều dài 8.000m, cao 580m. Sau khi xả hơi, thư
giãn dưới chân núi Sà Lon, du khách có thể đi lần theo những bậc đá quanh co, khúc khuỷu để xâm nhập,
khám phá Ô Tà Sóc. Cảnh vật hai bên đường hoang vu, thơ mộng. Du khách sẽ gặp những lạch nhỏ nước
trong vắt chảy róc rách len qua muôn ngàn phiến đá thiên hình vạn trạng. Xen giữa đá núi, cây rừng hoang
dại là những cây xoài, điều, mít, chuối xanh mướt lạ kỳ. Ở rừng Ô Tà Sóc có rất nhiều chim. Ta hay gặp
chìa vôi lửa nhảy nhót, líu lo trên những “vồ” đá cheo leo. Chim sâu ríu rít trong những tán trâm rừng chín
mọng. Thỉnh thoảng du khách còn được nghe tiếng chim “bắt cô trói cột” đồng vọng, xa xăm giữa núi rừng
hoang vắng. Tại đây quý khách có thể chụp hình những rặng rừng tre lồ ô xanh mát và  thẳng tắp giống
như trong truyền thuyết võ hiệp kim dung.

Sau khi tham quan xong Ô Tà Sốc, quý khách di chuyển về lại Ô Thum: Hồ Ô Thum Tri Tôn thuộc địa phận
tỉnh An Giang. Nơi đây có không khí thoáng mát, trong lành. Tuy vậy nơi đây không quá nổi tiếng vì khung
cảnh mà là món ăn Gà Đốt Ô Thum trứ danh. Món gà có nguồn gốc của người Khmer được ướp cùng
nguyên liệu đặc biệt và lá chúc, sau đó đốt lên. Ngồi ăn gà đốt, bên cạnh là hồ nước thiên nhiên tuyệt vời.
Hồ Ô Thum là một địa điểm khám phá, ăn uống gần như không thể bỏ lỡ trong hành trình du lịch Tri Tôn,
An Giang của khách du lịch. Quý khách dùng gà đốt tại nơi đây nghỉ trưa.

15h00: Quy khách trở về Châu Đốc nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

18h00: Dùng cơm tối tại Nhà Hàng Bảy Bồng châu đốc với những món ăn mang phong vị mùa nước nổi.
Sau đó quý khách tự do khám phá thàng phố châu đốc về đêm hoạc tự do tham quan viếng lễ tại miếu bà
Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa phật thầy Tây An.

NGÀY 2: CHÂU ĐỐC - CỒN SƠN - CẦN THƠ (ĂN: SÁNG, TRƯA, CHIỀU)

Buổi sáng: Dùng điểm tâm tại nhà hàng sau đó quý khách trả phòng tại du lịch Châu Đốc và về lại Cần
Thơ, Trên đường đi quý khách sẽ được ngang qua những cánh đồng lúa bát ngát của quê hương An Giang
vào mùa lúa chín.

Đến Cần Thơ quý khách dùng cơm trưa và tại nhà hàng và sau đó tiếp tục tham quan Cồn Sơn:

Cồn sơn là một vùng đất nổi giữa sông Hậu, hay người ta còn gọi là cù lao. Cồn Sơn thuộc Quận Bình Thủy,
Thành Phố Cần Thơ. Ở khu vực này mộc nhiều cây Sơn là loại cây mà được khai thác nhựa để dùng để sơn
son thiếp vàng đồ nội thất bằng gỗ hay tranh sơn mài nên người ta gọi là Cồn Sơn.
 

Cồn Sơn có diện tích khoảng 70 hec ta đất đai màu mỡ, phù sa bồi đắp quanh năm, những vườn cây xanh
mướt. Đặc biệt người dân xứ cồn thật thà, chất phác, dễ mến lại vô vùng hiếu khách, nhiệt tình mang đến
sự gần gũi thân thương làm say lòng bất kỳ du khách khó tính nào khi đến thăm nơi đây. Đây cũng là một
trong những khu du lịch cộng đồng điển hình dại diện cho miền tây. Quý khách có thể tham quan từng ngôi
nhà với những làng nghề truyền thống như làm bánh dân gian, làm chiếu... và đặc biệt là chương trình biểu
diễn cá lóc bay có một trong hai.

Buổi chiều: Quý khách trở về lại thành phố Cần Thơ, nhận phòng và nghỉ ngơi, dùng cơm tối và tự do khám
phá bến Ninh Kiều về đêm.

NGÀY 3: CẦN THƠ - LUNG NGỌC HOÀNG - SÀI GÒN (ĂN: SÁNG, TRƯA)

Ăn sáng - trả phòng đoàn khởi hành đi Khám phá Lung Ngọc Hoàng.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tọa lạc tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cách thành phố Vị
Thanh khoảng 40km. Với tổng diện tích trên 2.800ha trải dài từ phía Tây sông Hậu đến tận vùng U Minh,
không chỉ được mệnh danh là “lá phổi xanh” của đồng bằng Sông Cửu Long, Lung Ngọc Hoàng còn là nơi
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bảo tồn đa dạng sinh học độc đáo nhất cả nước hiện nay. Đến đây quý khách cũng có thể đi tắc ráng để
tham quan vào vùng lõi của khu rừng để tham quan vườn chim lớn nhất miền tây hiện nay. Quý khách có
thể len lỏi vào những khu rừng leo lên đài quan sát để ngắm những loài chim bay đi kiếm ăn và làm tổ.

Dùng cơm trưa tại khu Lâm Trường.

Sau khi cơm trưa và nghỉ ngơi, đoàn khởi hành về lại TP HCM, kết thúc chuyến trải nghiệm Tour du lịch
Mùa Nước Nổi, tạm chia tay đoàn và hẹn gặp lại trong những chuyến đi 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)

Nhóm khách 10-11 khách Khách sạn

Xe 16c 2+3 sao

Giá 3,480,000

 

Tour du lịch Miền Tây mùa nước nổi 3 ngày 2 đêm chỉ khởi hành trong độ tháng 7 và tháng 8 âm lịch hàng
năm, vì đây là tour đặc thù và một năm chỉ duy nhất một mùa nên Quý khách vui lòng liên hệ đặt tour
trước thời điểm khởi hành.

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:

Tiêu chuẩn khách sạn: 2 - 3 sao:
• Khách sạn Châu Đốc 2 sao: Bến Đá Núi Sam, Đông Nam, Hara Gesthouse
• Khách sạn Cần Thơ 3 sao: Tây Nam, Hậu Giang, Holiday, Hanhj Phúc

• 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 Lung Ngọc Hoàng, Cồn Sơn
• Xe ôtô máy lạnh tham quan theo chương trình.
• 03 Ăn sáng.
• 5 bữa ăn chính150.000đ/ pax với các món ăn đậm nét Nam Bộ.
• Hướng dẫn viên nhiệt tình chu đáo tham quan suốt tuyến.
• Nước khoáng 2 chai/người/ngày tham quan.
• Nón du lịch công ty.
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• Phí tham quan và phí phục vụ.
• Bảo hiểm: mức bồi thường tối đa 50,000,000 VNĐ/khách.
• Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ, tết và cận lễ, tết.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

• Ăn uống ngoài chương trình và các chi phí cá nhân khác.
• Thuế VAT.

GIÁ VÉ CHO TRẺ EM:

• Trẻ em từ 12 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 HUỶ DỊCH VỤ - HỦY TOUR:

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%./.

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!

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/
mailto:dlnangmoi@gmail.com
https://www.dulichnangmoi.com/

