
 

Tour Du Lịch Miền Tây 02 Ngày - 01 Đêm ( Mỹ 

Tho - Bến Tre - Cần Thơ ) 
Về với sông nước Miền Tây Nam Bộ. Quý khách sẽ có dịp tham quan và tìm hiểu những nét đặc 

trưng của vùng quê sông nước: Hệ thống sông Mêkông với những kênh rạch chằng chịt, chợ nổi 

trên sông, vườn cây trái bốn mùa … và cả những người Nam Bộ chân chất, hiền hòa chịu thương 

chịu khó, dù còn khó khăn trăm bề vẫn một lòng gắn bó với nơi đã cưu mang nuôi dưỡng mình. 

Hãy cùng về miền Tây thăm mảnh đất Mỹ Tho - Cần Thơ và cảm nhận đầy đủ cảnh đẹp sông 

nước - món ngon dân dã tại mỗi điểm dừng chân. 

NỔI BẬT: 

 Cồn Lân: Tham quan lò mật ong, lò kẹo dừa, chèo xuồng ba lá 

 Nghe nhạc đờn ca tài tử, ăn trái cây theo mùa, uống trà mật ong tại vườn. 

 Tham quan chợ nổi Cái Răng 

 Cơ sở sản xuất lò bánh tráng, lò hủ tiếu và nhà máy xay lúa. 

 

NGÀY 1: SÀI GÒN – MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ (ăn trưa, tối) 

Qúy khách có mặt tại điểm hẹn Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh, xe khởi hành lúc 8h00 bắt đầu 

chương trình Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm đến Mỹ Tho, cách thành phố Hồ Chí Minh 

khoảng 70km. 

Đến Mỹ Tho, quý khách lên thuyền máy tham quan Cồn Lân. Tại đây, quý khách có dịp tham 

quan lò sản xuất mật ong, thưởng thức hương vị trà mật ong, mứt trái cây thơm ngon đậm chất 

Nam Bộ. Sau đó đến tìm hiểu khám phá cuộc sống hằng ngày của người dân miền sông nước. 

Tiếp tục, xuồng ba lá đưa quý khách dọc theo bờ kênh xanh mướt rợp bóng dừa nước để trở lại 

thuyền lớn. 

12h00: quý khách có dịp tham quan lò sản xuất kẹo dừa xem quy trình làm kẹo dừa để tạo ra 

những viên kẹo thơm ngon. 

Qúy khách lên thuyền ăn trưa và nghỉ ngơi. 

14h00: Tham quan và thưởng thức hương vị trái cây ở miền Tây Nam Bộ (trái cây theo mùa) và 

nghe nhạc đờn ca tài tử cải lương đặc trưng miền sông nước. 

Rời Mỹ Tho, xe đưa quý khách đến Cần Thơ lúc 5 giờ chiều.  

Quý khách làm thủ tục nhận phòng khách sạn, ăn tối. 

Tự do khám phá thành phố Cần Thơ về đêm. 

 

NGÀY 2: CẦN THƠ – CHỢ NỔI CÁI RĂNG – SÀI GÒN 

Ăn sáng xong quý khách lên thuyền tham quan Chợ nổi Cái Răng – lớn nhất vùngĐồng bằng 

sông Cửu Long và thưởng thức dứa Cần Thơ trên thuyền bán dứa. 

Tiếp tục chương trình đến tham quan cơ sở sản xuất lò bánh tráng, hủ tiếu và sẽ được nghe 

thuyết minh về quy trình xay lúa, đánh bóng gạo tại nhà máy xay lúa. 

Ăn trưa tại Tp. Cần Thơ. 

Qúy khách dừng chân ở Mekong Reststop nghỉ ngơi và chụp hình lưu niệm trên đường trở về Sài 

Gòn. 

Kết thúc chương trình Tour Du Lịch Miền Tây 2 Ngày 1 Đêm ( Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ) tại 

Cần Thơ. Qúy khách về đến Sài Gòn khoảng 5h30 – 6h00 chiều, đoàn chia tay và hẹn gặp lại 

quý khách. 

 
 

 
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 

 

Văn phòng Hồ Chí Minh 

ĐC: 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 

ĐT: 19002258/  028.6271 9393 

Email: hcm@saigontours.asia            

Website: www.saigontours.asia 

Văn phòng Hà Nội: ĐC: 44 Nguyễn Viết Xuân, 

P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân 

ĐT: 1900 2258/ 024 22121358 

Email: hanoi@saigontours.asia 

Website: www.saigontours.asia 

 



 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

+ Xe máy lạnh/thuyền lớn/đò chèo tham quan theo chương trình, hướng dẫn nói tiếng Anh/Việt, 

phí tham quan, tiêu chuẩn khách sạn tùy theo loại tour (xem chi tiết tại menu "khách sạn"), 01 

chai nước 0.5 l/ngày/khách. ăn sáng buffet taị khách saṇ, ăn chính: 120.000vnđ/ khách/ bữa 

 

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 

Bảo hiểm, tip, thuế VAT và chi phí cá nhân ngoài chương trình. 

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT: 

 Quý khách cần mang theo chứng minh nhân dân (đối với khách Việt Nam), Hộ chiếu (đối 

với khách nước ngoài) để làm thủ tục nhận phòng khách sạn ở Cần Thơ. 

 Quý khách nên chuẩn bị mũ rộng vành, kính mát, kem chống nắng... và mang theo 

giày/dép thích hợp cho việc đi bộ cũng như di chuyển xuống tàu/thuyền. 

 

ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG: 

Đón khách miễn phí tại các khách sạn ở Q.1 - Tp. HCM, trên các đường: Bùi Viện, Phạm Ngũ 

Lão, Lê Lai, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Phạm Hồng Thái, Cống Quỳnh, Bùi Thị Xuân, Nguyễn An 

Ninh, Lê Anh Xuân, Thủ Khoa Huân - (khách tự túc về lại khách sạn). Thời gian đón khách vào 

lúc: 7h50 đến 8h10 sáng. 
 


