
 

 KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN QUÝ MÃO   

MỸ THO – CẦN THƠ 

CHỢ NỔI 

CÁI RĂNG - 

KDL MỸ 

KHÁNH 

 
 

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn. Chào mừng các thành viên của đoàn 

đã tham gia hành trình , cùng lời chúc tết đầu xuân Xe khởi hành, bắt đầu hành MỸ THO - CẦN 

THƠ - KDL MỸ KHÁNH 2 NGÀY 1 ĐÊM. Đoàn di chuyển dọc theo quốc lộ 1A xuôi về miền 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. 

Đến với TIỀN GIANG Quý khách điểm tâm với đặc sản HỦ TIẾU MỸ THO - là món ăn 

trứ danh lâu đời. Những sợi hủ tiếu dai ngon cùng nước lèo xương, mực ngọt lịm. Trải lên sợi bánh 

là sườn non, thịt nạt, gan, tim heo, tôm thẻ, hẹ, rau, giá sống. Khiến ta nhớ hoài. 

HÀNH TRÌNH MIỆT VƯỜN, CHÈO THUYỀN TRÊN CÙ LAO 

KHÁM PHÁ CHỢ NỔI CÁI RĂNG, CẦU BÔNG SEN 

THƯỞNG THỨC ẨM THỰC NAM BỘ 

Khởi hành : MÙNG 3, 4, 7 TẾT ÂL 
Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm 

Phương tiện: Xe DL 

NGÀY 1: TIỀN GIANG SÔNG NƯỚC – BẾN NINH KIỀU CẦN THƠ 
Sáng  Trưa  Tối 
   



 
 Đoàn tiếp tục đến bến đò 30/04. Lên du thuyền, ngắm dòng SÔNG TIỀN hiền hậu, ôm cả 

một vùng kinh tế lớn. Được nghe câu hò, câu hát của cô gái miệt vườn, cùng ngắm cảnh 04 cù lao 

Long, Lân, Qui, Phụng sừng sửng trên sông, cảm giác thú vị vô cùng. 

 NGẮM BÈ NUÔI CÁ NỔI: Thuyền chạy dọc theo những bè cá nổi, để du khách tìm 

hiểu cách nuôi cá trên sông của người dân địa phương và ngắm nhìn cầu Rạch Miễu. 

 THAM QUAN CÙ LAO THỚI SƠN: du khách tản bộ trên đường làng, tham quan vườn 

cây ăn trái, thưởng thức các loại trái cây theo mùa và nghe đờn ca tài tử Nam Bộ. Đến tham quan 

trại nuôi ong mật, tham quan lò kẹo dừa, thưởng thức trà mật ong chanh, rượu chuối hột và bánh 

mứt. Trải nghiệm cảm giác chèo len lỏi trong rạch nhỏ ngắm nhìn hai hàng dừa nước thiên nhiên 

và phong cảnh đơn sơ của miệt vườn. Đội chiếc nón lá đặc trưng nam bộ, bạn hãy lưu giữ cho mình 

những những kiểu ảnh cực xinh cùng những cô gái quê với nụ cười trong trẻo. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng trên cù lao với nhiều món ăn đặc sản địa phương như: 

cá tai tượng chiên xù, Canh chua cá lóc vô cùng hấp dẫn. Tiếng gió vi vu theo những rặng dừa, 

tiếng sóng nước xô đẩy rì rào, một buổi ăn trưa thật bình dị và thư thái. 

Chiều: Chia tay với người dân xứ Cù Lao, Quý khách tiếp tục hành trình đi về miền CẦN 

THƠ. Đoàn nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi, ngắm nhìn toàn cảnh CẦU CẦN THƠ vươn dài. 

Tối: Xe đưa đến BẾN NINH KIỀU, Đoàn tham gia chương trình: “THƯỞNG NGOẠN DU 

THUYỀN TRÊN SÔNG HẬU”. Cùng thưởng thức nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử với những chất 

giọng ấm cúng trữ tình, đậm chất Miền Tây Nam Bộ, dùng bữa tối trên du thuyền là nét văn hóa 

cao sang từ ngàn xưa, mà bất cứ du khách đến đây đều muốn trải nghiệm. 

Thành phố CẦN THƠ hay được dân giang yêu kiều đặt cho cái tên “TÂY ĐÔ” vốn dĩ đông 

đúc, sôi nổi từ lâu mà ca dao từng khen tặng "Cần Thơ có bến Ninh Kiều/Có dòng sông đẹp với 

nhiều giai nhân"... Du khách sẽ ngỡ ngàng với vẻ đẹp lung linh, lộng lẫy cùng ánh đèn rực rỡ sắc 

màu tại Bến Ninh Kiều, hay choáng ngợp trước công trình mới đang thu hút giới trẻ: CẦU ĐI BỘ 

BÔNG SEN vô cùng độc đáo. 



 

NGÀY 2: CHỢ NỔI CÁI RĂNG – KDL MỸ KHÁNH -  HCM 
Sáng  Trưa  Tối 
   

05h00: Quý khách dậy sớm, cùng tìm hiểu văn hóa của người dân Cần Thơ với chuyến đò 

tham quan đặc sắc: 

 CHỢ NỔI CÁI RĂNG: Hơn 100 năm hình thành và phát triển, chợ nổi Cái Răng trở 

thành biểu tượng du lịch đặc trưng của TP Cần Thơ. Hãy đến tham quan Chợ nổi, để cùng cảm nhận 

thực sự cuộc sống miền sông nước, cùng nhau lắng nghe giọng hò ngọt ngào của cô gái chèo ghe 

đùa vui với người yêu: “Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No/ Anh có thương em xin sắm một cái 

đò/ Để em qua lại mua cò gởi anh’’. Từ rất sớm người dân từ mọi nơi đã đổ về tập trung tại Chợ để 

buôn bán hàng hóa nào là: Xoài, nhãn, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, dưa, khoai …trên những 

chiếc xuồng bấp bênh người dân vội vã và mong muốn sớm bán hết hàng hóa để kịp khi ánh bình 

minh. Chợ Nổi đại diện cho văn hóa Miền Tây sông nước.  

07h00: Đoàn ăn dùng điểm tâm, sau đó làm thủ tục trả phòng và khởi hành tham quan: 

Trả phòng khách sạn khởi hành đi tham quan. 

 THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHƯƠNG NAM. Với những ý nghĩa tâm linh và nét đặc 

sắc, Thiền viện là một trong những công trình nghệ thuật độc đáo nhất của xứ Tây Đô, với sự tinh 

tế trong từng góc nhỏ, các giá trị tâm linh, các giá trị văn hóa của thiền viện chắc chắn sẽ khiến du 

khách cảm nhận được những an nhiên trong tâm hồn.  

 KDL VƯỜN TRÁI CÂY – MỸ KHÁNH: Điểm tham quan vô cùng hấp dẫn với: 

- Khu vui chơi giải trí: Bao gồm khu trò chơi dưới nước như bơi xuồng, đạp thiên nga, ô tô 

nước, xe đạp nước, đi cầu khỉ, đi cầu dây. Thay đổi cảm giác hồi hộp bằng trò chơi hấp dẫn ,tham 

quan khu vườn thú hoang dã và phong phú chủng loại. Ngoài ra, quý khách sẽ vô cùng thích thú 

khi được tận tay cho cá bú bình tại Hồ Cá Chép. Thỏa chí vui vẻ và sảng khoái khi xem các tiếc 

mục đua heo, đua chó, xiếc khỉ. Khám phá vườn trái cây Mỹ Khánh hoặc khu trò chơi (Chi phí tự 

túc) 



 
-     Ẩm thực Mỹ Khánh: Quý khách có dịp thưởng thức món ăn đặc sản Miền Tây như: Bánh 

xèo, Cá nướng trui, mắm kho bông súng trắng, Ba Khía, Chuột thui rơm..(Chi phí tự túc) 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Đoàn khởi hành về lại TP.HCM, trên đường về Quý khách dừng chân mua sắm đặc 

sản địa phương như: bánh Pía, nem chua, bánh dừa và trái cây ngon.. làm quà tặng cho người thân. 

Về đến TP.HCM, chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH NĂM MỚI AN KHANG - THỊNH VƯỢNG 

--o0o— 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo 

thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 

 ( Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có phòng trống. 

Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong thời gian chờ đợi. 

GIÁ TOUR BAO GỒM:   

VẬN CHUYỂN:   Xe du lịch 16 - 45 chỗ (phù hợp số lượng) đời mới ,máy lạnh, ghế bật. 

KHÁCH SẠN:      Tiêu chuẩn 2, 3, 4 khách/ phòng. Tiện nghi: tivi, nước nóng, vệ sinh…  

  3 SAO: Holiday, Hạnh Phúc... hoặc tương đương 

 4 SAO: Đông Hà Fortuneland, Vạn Phát… hoặc tương đương 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ) 

Người lớn  vnđ 

Từ 10 tuổi trở lên 
Trẻ em   

Từ 05  dưới 10 tuổi 
Phụ Thu Phòng Đơn  

Khách sạn 3*: 1.990.000 VNĐ 50% 700.000 VNĐ 

Khách sạn 4*: 1.990.000 VNĐ 50% 850.000 VNĐ 

Khách sạn 5*: 2.690.000 VNĐ 50% 1.100.000 VNĐ 

Trẻ Em ngủ chung giường với người lớn đi kèm 

Phụ thu ngoại quốc 300.000 vnd/ khách 



 
 5 SAO: Mường Thanh… hoặc tương đương 

ĂN UỐNG:           Ăn sáng tại nhà hàng 

                               Ăn trưa + tối: tại nhà hàng địa phương hợp vệ sinh. 

HDV:                     Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ  tham quan suốt tuyến. 

BẢO HIỂM:         Bảo hiểm du lịch theo quy định trị giá 100.000.000vnđ/vụ. 

THAM QUAN:     Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương trình. 

QUÀ TẶNG:         Nón du lịch, Khăn ướt + nước đóng chai. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:   

Tiền TIP cho HDV + Tài xế địa phương , VAT 

Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar… 

Chi phí chênh lệch vé tham quan trẻ em tại các KDL 

QUY ĐỊNH TRẺ EM: 

 Dưới 05 tuổi: Miễn phí (chi phí phát sinh trên tour gia đình tự chi trả). Hai người lớn chỉ 

được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính 50% giá tour. 

 Từ 05 – dưới 10 tuổi: 50% giá tour người lớn, ngủ ghép với gia đình. Hai người lớn chỉ 

được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính giá như người lớn. 

 Từ 10 tuổi trở lên: giá tour như người lớn. 

ĐIỀU KIỆN  HỦY TOUR: (Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)   

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau :  

 Hủy tour sau khi đăng kí: :                         30% giá tour. 

 Trước ngày đi 20 Ngày:                        50% giá tour. 

 Trước ngày đi 10-19 ngày:            75% giá tour. 

 Trước ngày đi 0-10 Ngày :       100% giá tour 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH TOUR CẦN THƠ 02 NGÀY 01 ĐÊM 

Địa Chỉ Thời gian Chỗ gửi xe 



 

Nhà Văn Hóa Thanh Niên (04 Phạm Ngọc Thạch, Q1) 05h15 có 

Cây xăng đối diện Bệnh viện Triều An 05H30 Không 

 

 


