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CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

GÁO GIỒNG - CHÂU ĐỐC - MÙA
XUÂN - CẦN THƠ
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ sáu hàng tuần
Phương tiện: Đi về bằng xe

Ngày 1: SÀI GÒN GÁO GIỒNG  MIẾU BÀ CHÂU ĐỐC

 Buổi sáng, Xe khởi hành từ Cung Văn hóa Lao động TP.Hồ Chí Minh, đưa Quý khách đi theo
đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương về miền sông nước Cửu Long.
Theo quốc lộ 1A, du khách đến Tới thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), vùng đất trứ danh của
thời Nam Kỳ Lục Tỉnh, còn có tên là Mỹ Tho Đại Phố ; đoàn dùng điểm tâm sáng, sau đó khởi
hành đi Cao Lãnh. Trên đường đoàn ngắm cảnh làng quê Nam Bộ hiền hòa dưới những vườn cây
và những con kênh rạch quanh co uốn khúc.
Đến Cao Lãnh, xe đưa đoàn khởi hành vào Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng. Quý khách xuôi
mái chèo trên xuồng tam bản tận hưởng khung cảnh chim trời cá nước mênh mông, sen
hồng phủ kín mặt nước, rẽ từng cụm bèo cám xanh ngắt len lõi trên những con rạch nhỏ
xuyên rừng tràm vào sân chim, Quý khách sẽ tai nghe, mắt thấy hàng trăm loài chim cư ngụ
nơi đây. Quý khách sẽ lên đài quan sát cao 18m, ngắm kính viễn vọng để cảm nhận một
màu xanh bất tận của rừng tràm và màu trắng nhấp nhô của hàng ngàn con chim đủ loại
đang sinh sôi và trú ngụ nơi này.

 Buổi chiều, đoàn rời Gáo Giồng qua phà Cao Lãnh tới thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang),
một trong những thành phố lớn ở miền Tây, khá sầm uất và nhộn nhịp nằm bên bờ sông Hậu. Đoàn
tiếp tục đi Châu Đốc, Quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
 Buổi tối, Hướng dẫn viên đưa Quý khách viếng Tây An cổ tự, lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà
Chúa Xứ. Quý khách có thể thuê xe lôi đạp đi chợ đêm Núi Sam, hoặc dạo quanh Châu Đố
(Ăn sáng, trưa, chiều)
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Ngày 2: CHÂU ĐỐC LÀNG CHĂM  CẦN THƠ  MỸ KHÁNH

 Buổi sáng, đoàn đi đò tham quan làng nghề nuôi cá bè ở ngã ba sông Châu Đốc, qua làng Chăm,
tìm hiểu đời sống văn hóa tín ngưỡng của người chăm, đang sống chan hòa trong cộng đồng người
Kinh, Hoa, Khơ Me ở An Giang.
Xe tiếp tục đưa du khách đi chợ Châu Đốc, còn gọi là “vương quốc mắm” của miền tây, bán nhiều
đặc sản nổi tiếng như mắm thái, khô cá tra phồng, tung lò mò…Đoàn tiếp tục hành trình về Cần
Thơ, Quý khách nhận phòng nghỉ ngơi.

 Buổi chiều, xe đưa Quý khách tới Khu du lịch Mỹ Khánh, men theo những con đường nhỏ, Quý
khách dạo chơi trong một không gian xanh của những vườn mận, xoài, chôm chôm, mít, sầu
riêng… tìm hiểu nghệ thuật làm bánh tráng, thưởng thức những món ngon rất dân dã như: cá lóc
nướng ống tre, chuột quay lu, lẩu đồng quê… Sau đó đoàn viếng Thiền viện Trúc Lâm Phương
Nam – Thiền viện lớn và đẹp nhất miền Tây Nam Bộ.
 Buổi tối, xe đưa đoàn đi dạo một vòng chợ đêm Tây Đô hoặc trung tâm thương mại Cái Khế, nơi
có những hoạt động vui chơi, náo nhiệt nhất Tây Đô về đêm. Sau đó, xe tiếp tục đưa Quý khách ra
bến Ninh Kiều, Du thuyền Cần Thơ, nghe đờn ca tài tử. Hướng dẫn viên dẫn Quý khách đi
chơi phố đêm đến 21h kết thúc.
(Ăn sáng, trưa, chiều)
Ngày 3: CẦN THƠ  MÙA XUÂN  SÀI GÒN

 Buổi sáng, Quý khách trả phòng, đoàn xuống tàu đi chợ nổi Cái Răng, một trong những chợ nổi
lớn nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long, theo các món hàng treo trên cây chèo bẻo ở đầu ghe, Quý
khách cùng mua bán với khách thương hồ miền Tây, tìm hiểu nét văn hóa mua bán trên sông rất đặc
trưng của người Nam Bộ. Đoàn tiếp tục khởi hành đi Hậu Giang vào tham quan Trung tâm Nông
nghiệp Mùa xuân, một trong những khu du lịch sinh thái mới nhưng lại rất độc đáo và hấp dẫn của
tỉnh Hậu Giang. Đến đây Du khách sẽ được ngồi "vỏ lãi" len lỏi vào rừng tràm, kênh
súng...được ngắm hàng đàn chim: cò ốc, giang sen, trích cồ, cò nhạn...bay rợp trời và đậu
đầy trên các cành cây ven kênh...Ngoài ra trong khu du lịch có rất nhiều cá: cá lóc, trê, lóc
bông, tai tượng, tra, rô...Chỉ cần đến bến thuyền bỏ xuống một nải chuối là sẽ thấy chúng
tranh nhau ăn làm động cả một vùng nước. Quý khách có thể tự tay câu cá, giăng lưới để
sau buổi tham quan có thể thưởng thức chiến lợi phẩm mà mình bắt được.
 Buổi chiều, đoàn rời Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân tiếp tục hành trình xe đưa đoàn đi qua cầu
Cần Thơ (Thành phố Cần Thơ), cầu treo Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) theo quốc lộ 1A lên đường
cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương về lại Sài Gòn.
Về tới Sài Gòn, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý khách.
(Ăn sáng, trưa)
* Ngày đi, xe đón khách và khởi hành lúc 5giờ30 tại Cung Văn Hóa Lao Động TP.

số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận I.
* Chương trình có thể thay đổi hoặc sắp xếp lại, nhưng vẫn đầy đủ theo nội dung .
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BẢNG GIÁ DÀNH CHO 1 KHÁCH
GIÁ VÉ

PHỤ THU
Phòng Đơn

2.399.000 vnđ

500.000 vnđ

GIÁ VÉ BAO GỒM :
 Xe đời mới, đưa đón khách đi theo chương trình tour.
 Khách sạn tiêu chuẩn 2 -3 sao : Phòng 2, 3 khách
Khách sạn: Châu Đốc
: BẾN ĐÁ NÚI SAM, ĐÔNG NAM, HÙNG CƯỜNG.
Cần Thơ







: VẠN PHÁT RIVERSIDE, HẬU GIANG, HẠNH PHÚC.

(Hoặc các khách sạn tương đương)
Ăn uống gồm 3 bữa trong ngày, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.
Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
Vé vào cửa các thắng cảnh.
Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 2 chai/ ngày).
Quà tặng, xổ số vui có thưởng.
Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là
60.000.000vnđ/trường hợp.

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM :
Ăn uống ngoài chương trình và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân.
Chi phí câu cá.
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).

Hân hạnh được đón tiếp và phục vụ Quý khách
Kính chúc Quý khách và gia đình An Khang – Thịnh Vượng
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