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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 khách đoàn liên tuyến Miền Tây 3 ngày 2 đêm
theo yêu cầu

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du lịch Miền Tây - Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên 3 ngày 2 đêm giá rẻ: Hãy cùng Du Lịch Nắng Mới
tham gia chương trình quý khách sẽ đến chốn Đô Thành để cái “chất” của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
rộng lớn với hệ sinh thái rừng ngập mặn rất đa dạng và phong phú. Cùng nhau điểm qua các vùng du lịch
Châu Đốc để ngắm vùng Bảy Núi hùng vỹ, chiêm ngưỡng chùa Thất Sơn, hồ Thủy Liêm. Ngồi trên vỏ lãi
xuôi theo các rạch nhỏ để đến vơi Rừng Tràm Trà Sư mát rượi cùng những loài chim muôn màu sắc cư trú
làm nên vẻ đẹp của miền Tây.

NGÀY 1: TP HCM - CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

04h00 Rước quý khách tại điểm hẹn khởi hành đến vùng đất xưa các tiên nữ đã hạ giới tại vũng đất Hà
Tiên.

06h00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng Mekong Restop, quý khách có những tấm hình lưu lại tại khu vực nhà
hàng này.

07h00 Đến cầu Mỹ Thuận, đoàn di chuyển vào tỉnh Đồng Tháp xe đưa quý khách đến Đồng Tháp.  Đoàn
ghé tham quan Chùa Kiến An Cung – một ngôi chùa cổ có niên đại trên trăm năm tuổi với lối kiến trúc
mang đậm phong cách Phúc Kiến Trung Hoa. 

 

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, của một bá hộ ở Sa Đéc xưa, nghe câu chuyện tình lãng mạn của chủ nhân qua tác
phẩm”Người Tình” (L’amant) do nữ văn sĩ Pháp Marguerite Duras viết và đã được dựng thành phim cùng
tên.

13h00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng Cá Sấu Long Xuyên.

 

15h00 Đến Châu Đốc đoàn viếng tham quan Miếu Bà Chúa Xứ - một công trình kiến trúc đẹp và tôn
nghiêm. Ngôi miếu này tọa lạc dưới chân núi Sam ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Miếu Bà Chúa Xứ
được biết đến là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng miền Tây. Du lịch tâm linh được hiểu là loại hình du lịch văn
hóa, lấy yếu tố văn hóa tâm linh làm mục tiêu nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh của con người trong đời
sống tinh thần. Miếu Bà Chúa Xứ kiến trúc theo kiểu chữ “quốc”, có hình khối tháp dạng hoa sen, lợp ngói
ống màu xanh. Trong miếu có thờ tượng Bà Chúa – tượng này được tạc bằng đá xanh có giá trị nghệ thuật
cao.
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16h00 Di chuyển về thành phố Hà Tiên.

18h30 Dùng cơm tôi tại nhà hàng.

Sau giờ cơm tối, quý khách tự do dạo chợ đêm Hà Tiên về đêm.

 

NGÀY 2: HÀ TIÊN - TRÀ SƯ - CẦN THƠ (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

07h00 Dùng điểm tâm tại khách sạn.

08h00 Quý khách tham quan các địa danh trong thập cảnh Hà Tiên như Núi Bình San, một trong thập cảnh
Hà Tiên, viếng Lăng Mạc Cửu, tìm hiểu về gia phả nhà họ Mạc, Chùa Phù Dung dưới chân núi, sau đó tham
quan Thạch Động.

09h30 Tự do tẳm biển tại biển Mũi Nai, biển cực Nam của tổ quốc với nhiều loại hải sản tươi sống và giá cả
phải chăng.

12h00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

13h00 Khởi hành về lại Cần Thơ.

 

Trên đường ghé tham quan Rừng Tràm Trà Sư - là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông
Hậu.Quý khách ngồi trên Tắc Ráng len lỏi qua những lũng sen tuyệt đẹp, chèo xuồng ba lá vào rừng tràm,
đây cũng chính là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và thực vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt
Nam tại đây có rất nhiều loài chim, thú, bò sát, cá…đã được ghi vào sách đỏ Việt Nam.

 

17h00 Đến Cần Thơ đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

18h00 Đoàn lên du thuyền ăn tối tại nhà hàng, nghe đờn ca tài tử và thưởng ngoạn cảnh vật sông Cần Thơ
về đêm.

22h00 Kết thúc chương trình, quý khách tự do vui chơi tại bên Ninh Kiều hay dạo bộ tại cây cầu tình yêu
nổi tiếng tại Cần Thơ đưa vào khánh thành vào mồng 2 tết âm lịch.

 

NGÀY 3: CẦN THƠ - CÁI RĂNG - BÌNH THỦY (ĂN: SÁNG, TRƯA)

06h00 Tham quan chợ nổi Cái Răng, một nét văn hóa mua bán trên sông của người miền Tây.

07h00 Trở về nhà hàng, dùng bữa sáng.

08h00 Xe đưa đoàn tham quan thiền viện Trúc Lâm Phương Nam - được xây dựng trên diện tích gần 4 ha,
với kết cấu lợp ngói, khung cột gỗ lim, chánh điện rộng cùng nhà tổ, nhiều tượng Phật được làm bằng gỗ
Du Sam… đoàn vãn cảnh chùa và tham quan địa danh này.

 

09h00  Ghé tham quan chùa Nam Nhã nổi tiếng trong vùng không chỉ bởi vẻ đẹp của kiến trúc thanh nhã,
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khung cảnh tĩnh mịch giúp thân tâm an lạc, mà còn bởi quá khứ có những hoạt động thúc đẩy nâng cao
nhận thức và dân trí cho người dân Nam Bộ, trở thành điểm tham quan ý nghĩa của du lịch Cần Thơ.

 

11h30  Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

12h30  Khởi hành về lại Sài Gòn trên đường đi ghé tham quan lò kẹo dừa để quý khách mua quà cho người
thân.

18h30  Trả quý khách tại điểm đón ban đầu. Chia tay đoàn và hẹn ngày 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)

Khởi hành Thời gian Khách sạn Giá tour Phương tiện

Theo yêu cầu 3 ngày 2 đêm 3 sao 2,850,000đ  Ô tô

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng đoàn 20 khách trở lên.

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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Giá tour bao gồm:

Xe du lịch 29-45 chỗ đưa rước theo chương trình.

Tàu tham quan chợ nổi Cái Răng.

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 01 bữa điểm tâm tại khách sạn + 02 bữa tại nhà hàng.

+ Ăn chính: 05 bữa ăn chính tiêu chuẩn 100.000 đ/suất.

Hotel  3 sao tiêu chuẩn 2-4 khách/phòng.

Hà Tiên: Sammy, Hải Vân...

Cần Thơ: Tây Nam, Asian.

Vé tham quan theo chương trình.

Bảo hiểm với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp.
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Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

Không bao gồm:

Chi phí chương trình Teambuilding và Gala Dinner và Lửa Trại.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Thuế VAT.

 

Vé dành cho trẻ em:

Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan
(nếu có) cho bé.

Trẻ em từ 02 - dưới 05 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham
quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour.

Trẻ em từ 05 - dưới 11 tuổi: 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với
gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên mua
thêm 1 suất giường đơn.

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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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