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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 Miền Tây Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ
3 ngày 2 đêm

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

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du lịch khách đoàn: Khám phá Miền Tây qua chương trình tour du lịch khách đoàn đi Miền Tây 3
ngày 2 đêm. Đến với chương trình tour, quý khách sẽ được khám phá các đảo Tứ Linh Lân Long Quy
Phụng. Sẽ cùng trải nghiệm với phần thi tát mương bắt cá hay đắm chìm trong màu xanh ngắt của khu du
lịch mới Lung Ngọc Hoàng - Hậu Giang để khám phá cuộc sống muôn vàn các loài chim, hay nhẹ
nhàng len lỏi qua những kênh rạch ngắm nhìn những làn phù sa hiền hòa đang chảy nhẹ ven những rặng
dừa nước xanh tươi. Ngoài ra, quý khách còn có dịp trải nghiệm cuộc sống miền sông nước với những ngón
nghề thủ công mới lạ, khám phá ẩm thực với nhiều món đặc sản đậm chất vùng miền. Còn suy nghĩ gì mà
không thể gọi cho Du Lịch Nắng Mới ngay hôm nay để được tư vấn tận tình và nhiều chính sách ưu đãi về
giá nữa nhé!

NGÀY 1: SÀI GÒN - MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ

(Dùng bữa: Sáng, Trưa, Chiều)

Buổi sáng: Đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Tiền Giang.

Đến Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang đoàn dung điểm tâm tại nhà hang.

Sau đó quý khách xuống bến tàu 30/04 để bắt đầu hành trình.

 

Quý khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên xanh mướt, thưởng thức các loại trái cây chín mọng với
những vườn cây trái sum suê, tìm hiểu cuộc sống miệt vườn và dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương.
Quý khách tiếp tục xuống đò tham quan vùng đất tư linh Long Lân Quy Phụng, quý khách tham quan vườn
trái cây trên cồn Thới Sơn, Uống trà mật ong, nghe đờn ca tài tử, đi xuồng ba lá vào rạch nhỏ, tham quan
lò sản xuất kẹo dừa.

Ghé tham quan cồn Phụng, nơi truyền bá đạo dừa của giáo chủ Nguyễn  Thành Nam.

Hóa than thành những nông dân thứ thiệt, tham gia chương trình tát mương bắt cá với chiến lợi phẩm là
những chú cá lóc to béo thui rơm dùng kèm với bún và rau sống.

Dùng cơm trưa với những đặc sản địa phương.

 

Buổi chiều: quý khách trở về lại bến tàu, về lại cần thơ.

Đoàn khởi hành đến Cần Thơ. Đến thành phố Cần Thơ, đoàn nhận phòng khách sạn.
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Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tự do thăm quan, khám phá Cần Thơ về đêm. Nghỉ đêm tại Cần Thơ.

 

NGÀY 2: CHỢ NỔI CÁI RĂNG - LUNG NGỌC HOÀNG

(Dùng bữa: Sáng, Trưa, Tối)

Buổi sáng: Xe và hướng dẫn viên đưa quý du khách ra bến tàu, lên tàu khởi hành đi thăm quan:

Chợ nổi Cái Răng: Là một trong những chợ nổi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, tìm hiểu nét văn hóa
mua bán trên sông rất đặc trưng của người Nam Bộ. Sau khi thăm quan chợ nổi, quý khách sẽ được đưa về
khách sạn để ăn sang.

Đoàn tham quan Nhà Cổ Bình Thủy một trong những ngôi nhà mang kiến trúc Nam Bộ cổ xưa.

 

Buổi Chiều: Xe đưa đoàn đến Hậu Giang để khám phá khu du lịch Lung Ngọc Hoàng tại huyện Phụng Hiệp.
Tại đây quý khách. Có diện tích hơn 2.800ha với khoảng 300 loài thực vật và hơn 200 loài động vật sinh
sống. Rừng chủ yếu là cây tràm và một số loài khác như sắn, bần, sao, mua... Nơi đây là vùng đất trũng,
vẫn còn hoang sơ và được xem là một trong những "lá phổi xanh" của ĐBSCL. Tại đây du khách sẽ chèo
thuyền theo những con rạch nhỏ để đi vào rừng tràm và xem sinh hoạt của những loài chim tại đây. Khi
màn đêm buông xuống thì những hang trăm ngàn con chim trở về tổ tạo nên một khung cảnh náo nhiệt vũ
điệu hoang dã của các loài chim. Quý khách có thể ghé đài quan sát ngắm nhìn toàn cảnh khu du lịch.

 

Buổi Chiều: Dùng bữa tối với tại nhà hang.

Trở về Cần Thơ nghỉ ngơi.

 

NGÀY 3: CẦN THƠ - TPHCM

(Dùng bữa: Sáng, Trưa)

Buổi Sáng: quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

Buổi trưa: Trả phòng khách sạn, quý khách di chuyển đến khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh, tham quan khu
nhà cổ và tham quan khu vườn trái cây trong khu du lịch.

Dùng cơm trưa tại khu du lịch.

Buổi chiều: Di chuyển về lại điểm đoán ban đầu, kết thúc hành trình 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)
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Khởi hành Thời gian Khách sạn Giá tour Phương tiện

Theo yêu cầu 3 ngày 2 đêm 3 sao 2,150,000đ  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 29-45c đưa rước theo chương trình.

- Tàu tham Cù Lao, thuyền tham quan

Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 03 bữa sáng.

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

- Hotel 3 sao: 2-4 người/phòng.

- Vé tham quan theo chương trình.

- Bảo hiểm với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp.

- 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.

- Vé máy bay tùy theo từng đoàn.

- 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
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(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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