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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 xem Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi - An Giang 2 ngày 1
đêm

Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm
Mã Tour: TN-499 - Khởi hành: 28,29/9 âm lịch

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi An Giang: Được tổ chức cùng lễ hội Đôn Ta (Dolta) của người Khmer, thời gian
diễn ra từ 29-8 đến mùng 1-9 âm lịch hàng năm, mang đậm nét bản sắc văn hóa dân gian. Du khách khi
dự hội đua bò vào dịp này sẽ thấy được sự nhộn nhịp và vui tươi trong truyền thống này, tận mắt xem các
đôi bò tranh tài quyết liệt trên những đường đưa chứa bùn nước. Ngoài ra khi du lịch đến An Giang, du
khách cũng sẽ được tận hưởng những cảnh đẹp sinh thái thiên nhiên của rừng tràm Trà Sư hay hành hương
lên Thiên Cấm Sơn cầu phúc lành cho gia đình người thân, thưởng thức những đặc sản Miền Tây Nam Bộ.

NGÀY 1: SÀI GÒN - CHÂU ĐỐC (ĂN: SÁNG, TRƯA, CHIỀU)

Buổi sáng: Xe và HDV công ty đoán Quý khách tại điểm hẹn và bắt đầu cho hành trình Tour du lịch Miền
Tây - An Giang.
Dùng điểm tâm sáng tại trạm dừng trên đường.

Tiếp tục hành trình theo Quốc Lệ 1A đi ngang qua cầu treo Mỹ Thuận.
Đến Sa Đéc đoàn tham quan Nhà Cổ Huỳnh Thủy Lê - ngôi nhà cổ nằm bên dòng sông Sa Đéc gắn liền với
bộ phim Người Tình. Nge giới thiệu câu chuyện tình lãng mạng giữa chủ nhân ngôi nhà với nữ văn sĩ nổi
tiếng người Pháp Marguerite Duras.

Đoàn tiếp tục thăm làng hoa Tân Quy Đông dạo bước theo bờ sông, ngắm cảnh nhộn nhịp trên bến dưới
thuyền ở ngôi làng có nghề trồng hoa hơn 100 năm, qua phà Vàm Cống, tới Long Xuyên Quý khách khách
dùng bữa trưa.
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Buổi chiều, qua huyện Tri Tôn, đoàn tiếp tục hành hương lên Núi Cấm, ngọn núi cao khoảng 715m, được
mệnh danh là nóc nhà của Miền Tây (Thiên Cấm Sơn), trên núi có Hồ Thủy Liêm, Miếu Sơn Thần, Chùa Phật
Lớn, Chùa Vạn Linh, Tượng Phật Di Lặc cao 32m luôn mĩm cười với khách thập phương.
Đoàn thưởng thức bánh xèo với rau rừng Núi Cấm, nước thốt nốt.

Sau khi tham quan và hành hương trên núi xong, đoàn xuống núi về TP Châu Đốc, nhận phòng nghỉ ngơi.
Buổi tối, du khách đi viếng Tây An Cổ Tự, Lăng Thoại Ngọc Hầu và Miếu Bà Chúa Xứ nổi tiếng hiển linh là
trung tâm hành hương lớn nhất Miền Tây Nam Bộ.
Du khách tự do mua sắm tại chợ đêm Núi Sam và khám phá khu vực về đêm.

NGÀY 2: CHÂU ĐỐC - SA ĐÉC - SÀI GÒN

Buổi sáng: Sau khi trả phòng và dùng điểm tâm, xe khởi hành đưa đoàn đi xem Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi
tại Chùa Thơm Mít, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Tùy từng năm mà địa điểm tổ chức lế
hội thay đổi khác nhau).
Ghé rừng tràm Trà Sư, ngồi vỏ lải vô rừng tràm, dùng bữa trưa với các món ăn đồng quê, cá lóc nướng trui,
ốc lát, cá rô kho tộ, gà trộn gỏi chuối cây,...

Buổi chiều: Trên đường về Sài Gòn, đoàn ghé qua trạm dừng chân Sa Đéc, mua đặc sản Sa Đéc như nem
Lai Vung, bánh phồng tôm Sa Giang, quýt hồng,... về làm quà cho bạn bè, người thân.
Khoảng đầu giờ tối về tới Sài Gòn, kết thúc Tour du lịch An Giang, tạm chia tay và xin hẹn gặp lại đoàn
trong những dịp sau./.

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)

Giá tour trọn gói

1,450,000

 

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi thường bắt đầu vào 28/8 - 1/9 âm lịch hàng năm tại An Giang, vì vậy để được
chứng kiến trực tiếp lễ hội dân gian đặc sắc này Quý khách vui lòng đặt tour trước thời gian diễn ra lễ hội.

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 VÉ BAO GỒM

Xe và phương tiện vận chuyển tham quan.
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Khách sạn tiêu chuẩn 2 đến 3 sao: Phòng 2 khách, có máy lạnh, tivi, tủ lạnh, điện thoại, nước nóng, vệ sinh
riêng.
Ăn uống gồm 3 bữa trong ngày.
Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
Vé vào cửa các thắng cảnh.
Khăn lạnh, nước uống.
Bảo hiểm du lịch (theo quy tắc bảo hiểm Việt Nam).

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM

Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân.

GIÁ VÉ TRẺ EM

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên mua 01 vé.
Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua 1/2 vé.
Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ
em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé.
Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình./.

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/

