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CHÖÔNG TRÌNH DU LÒCH

LONG AN - TIEÀN GIANG - ÑOÀNG THAÙP AN GIANG - KIEÂN GIANg - CAÀN THÔ - VÓNH LONG

7 TÆNH ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG
Thời gian: 4 ngày.
Khởi hành: thứ 3, thứ 7 hàng tuần.
Phương tiện: đi, về bằng xe.

Ngày 1: SÀI GÒN LONG AN  TIỀN GIANG BẾN TRE 
ĐỒNG THÁP  AN GIANG (258km)


Buổi sáng, xe khởi hành từ Cung Văn Hóa Lao Động TP.Hồ Chí Minh, đưa du
khách đi theo đuòng Cao tốc Sài Gòn – Trung Lương.
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 Châu Đốc. Trên đường đoàn ngắm cảnh làng quê Nam bộ hiền hòa
dưới những vườn cây và những con kênh rạch quanh co uốn khúc, đoàn đi qua
cầu treo Mỹ Thuận, theo quốc lộ 80 đi Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), Du khách ghé
thưởng thức đặc sản nem Lai Vung, bánh phồng tôm Sa Giang, quýt hồng
Cao Lãnh. Đoàn qua phà Vàm Cống, tới 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.



Buổi chiều, đến Châu Đốc, xe đưa đoàn đi tham quan Rừng tràm Trà Sư –
một khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu với diện tích gần
850ha, là nơi trú ngụ và sinh tồn của hàng trăm loại động thực vật khác nhau,
trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Đến Đây Quý
khách được nghe thuyết minh và giới thiệu tổng quát về rừng tràm; được lên
Tắc Ráng len lỏi theo con rạch qua lung Sen vào rừng tràm; được lên xuồng
ba lá chèo qua các con rạch ngắm khu rừng Giống và các loài chim như: Le Le,
Trích Cồ, Cò, Bìm Bịp, Gà Nước…; được lên đài quan sát cao 23m ngắm toàn
cảnh rừng tràm và từng đàn chim rợp trời về tổ dưới hoàng hôn…



Buổi tối, Đoàn đi viếng Tây An Cổ Tự, Lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà Chúa
Xứ. Du khách có thể thuê xe lôi đạp đi chợ đêm Núi Sam, hoặc dạo quanh thị
xã.
(Ăn sáng, trưa, chiều)
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Ngày 2: AN GIANG KIÊN GIANG (110km)


Buổi sáng, trả phòng, đoàn rời Châu Đốc đi Hà Tiên, trên đường dừng
tham quan và mua sắm tại chợ Tịnh Biên, một khu chợ biên giới lớn nhất
miền Tây Nam bộ. Rời Châu Đốc đi Hà Tiên, qua vùng bảy núi, du khách
chiêm ngưỡng phong cảnh Thất Sơn hùng vỹ có ngọn núi Ông Cấm
hoang sơ, kỳ bí, dừng ở Châu Lăng Xà Tón, du khách thưởng thức đặc
sản nước thốt nốt An Giang. Đoàn tiếp tục đi Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang),
theo đường N2 chạy dọc theo kênh Vĩnh Tế, Quý khách chiêm ngưỡng
kỳ công của các bậc Tiền Nhân trong buổi đầu khai hoang mở đất. Tới Hà
Tiên về khách sạn nhận phòng.



Buổi chiều, đoàn đi bãi biển Mũi Nai, du khách tắm biển, thưởng thức cà phê
ở đồi Nai Vàng, hoặc ngồi xe máng trượt lên đỉnh Tà-Pang ngắm toàn cảnh
non nước Hà Tiên trầm mặc, hiền hòa, xa xa là đảo Phú Quốc và đất nước
Campuchia tươi đẹp. Đoàn tiếp tục lên núi Bình San, một trong mười cảnh đẹp
của đất Hà Tiên, du khách viếng lăng Mạc Cửu, nghe kể về gia phả họ Mạc, có
công khai trấn đất Hà Tiên vào thế kỷ 18, tham quan Thạch Động, viếng Phù
Dung Cổ Tự.



Buổi tối, du khách đi dạo chợ đêm Hà Tiên.
(Ăn sáng, trưa, chiều)

Ngày 3: KIÊN GIANG CẦN THƠ (200km)


Buổi sáng, trả phòng, đoàn đi Hòn Chông, du khách viếng chùa Hang, tham
quan Hòn Phụ Tử. Đoàn tiếp tục đi về Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), một thành
phố rất trù phú từ hoạt động kinh doanh ngành thủy hải sản, đang mở rộng ra
hướng Tây Nam, với khu đô thị mới lấn biển.



Buổi chiều, đoàn tới Cần Thơ (thành phố Cần Thơ), về khách sạn nhận phòng
nghỉ đêm.



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 du khách ra bến Ninh Kiều, du thuyền trên
sông Hậu, nghe đờn ca tài tử cải lương.
(Ăn sáng, trưa, chiều)

Ngày 4: CẦN THƠ  VĨNH LONG  SÀI GÒN (175km)


Buổi sáng, trả phòng, đoàn xuống đò 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, du 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. Tiếp
tục xe đưa du khách tới vườn du lịch Mỹ Khánh, men theo những con đường
nhỏ, du khách dạo chơi trong một không gian xanh của những vườn mận, xoài,
chôm chôm, mít, sầu riêng… tham gia làm bánh tráng, nấu rượu đế, thưởng
thức những món ngon rất dân dã như: cá lóc nướng ống tre, chuột quay lu, lẩu
đồng quê… Sau đó đoàn di chuyển qua tham quan Thiền viện Trúc Lâm
Phương Nam – Thiền viện lớn và đẹp nhất miền Tây Nam Bộ.



Buổi chiều, 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 Sài Gòn –
Trung Lương về lại Sài Gòn.



Về tới Sài Gòn, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý khách.
(Ăn sáng, trưa)

* Ngaøy ñi, xe ñoùn khaùch vaø khôûi haønh luùc 6 giôø taïi Cung Vaên Hoùa Lao ÑoängTP.HCM
soá 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Phöôøng Beán Thaønh, Quaän I.
* Ngaøy veà, xe traû khaùch taïi ñòa ñieåm treân.
* Chöông trình coù theå thay ñoåi hoaëc saép xeáp laïi, nhöng vaãn ñaày ñuû theo noäi dung treân.
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BAÛNG GIAÙ DAØNH CHO 1 KHAÙCH
PHỤ THU
Phòng Đơn

HẠNG VÉ

GIÁ VÉ

Khách sạn 2 sao

3.084.000 vnđ

700.000 vnđ

Khách sạn 2 sao + 4 sao

3.884.000 vnđ

1.300.000 vnđ

GIÁ VÉ BAO GỒM :
 Xe đời mới ; vé tàu đò du lịch đưa đón khách đi theo chương trình trong tour.
 Khách sạn: Phòng 2-3 khách.
 Khách sạn :
- Châu Đốc
: BẾN ĐÁ NÚI SAM, HÙNG CƯỜNG, ĐÔNG NAM, .
- Hà Tiên
: HÀ TIÊN, HOÀNG LONG , HÀ TIÊN HẠNH PHÚC.
- Cần Thơ
: HOLIDAY, HẬU GIANG, Á CHÂU, HẠNH PHÚC.
 Khách sạn 4 sao (Châu Đốc khách sạn 2*)
- Hà Tiên
: RIVER.
- Cần Thơ
: NINH KIỀU 2, TTC, HOLIDAY ONE, FORTUNELAND.
(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.

GIÁ VÉ TRẺ EM:
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên mua 01 vé.
- Trẻ em tư 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).

Haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp vaø phuïc vuï Quyù khaùch
Kính chuùc Quyù khaùch vaø gia ñình An Khang – Thònh Vöôïng
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