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      TIỀN GIANG – CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC 
Thời gian: 3 ngày 2 đêm.   

Khởi hành:  

Phương tiện: đi về bằng xe. 
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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 

 

Ngày 1: SÀI GÒNTIỀN GIANG  BẾN TRE  CẦN THƠ  

 Buổi sáng, xe và hướng dẫn viên đón Quý khách tại TP.HCM khởi hành đi 

theo đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương về miền sông nước Cửu Long. 

Đoàn đi qua Gò Đen, Bến Lức, Tân An (tỉnh Long An), quê hương có hai 

dòng sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây chảy qua, có đặc sản rượu  đế Gò 

Đen, gạo nàng Thơm Chợ Đào,  thơm Bến Lức…  

Tới thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), du khách tham quan vùng đất trứ 

danh của thời Nam Kỳ lục Tỉnh, còn có tên là Mỹ Tho Đại Phố. Xuống đò 

qua sông Tiền đến Cù Lao Thới Sơn ( Cồn Lân ), du khách tham quan làng 

nghề truyền thống lò kẹo dừa, cơ sở nuôi ong lấy mật, nấu rượu truyền 

thống…; ngồi xuồng chèo khám phá cuộc sống sông nước miền Tây. Xe đón 

và tiếp tục đưa du khách đi qua cầu Rạch Miễu – một công trình mới hoàn 

thành của tỉnh Bến Tre.  

 Buổi chiều, qua cầu Cần Thơ, đoàn về khách sạn Quý khách nhận phòng 

nghỉ ngơi. 

 Buổi tối, xe đưa đoàn đi bến Ninh Kiều, nằm ở ngã ba sông Hậu và từng 

được mệnh danh là đệ nhất danh thắng xứ Tây Đô, du khách dạo chơi, thưởng 

thức cà phê ở các quán Thủy Tạ ven sông. Dùng bữa chiều với các món ăn 

Nam Bộ trên du thuyền Cần Thơ và lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của 

miền sông nước.  

Sau đó, Quý khách có thể tự do đi dao chợ đêm Tây Đô, hoặc về khu đô thị 

mới Cái Khế, để khám phá nét nhộn nhịp, sầm uất của Cần Thơ về đêm.   

             (Ăn sáng, trưa, chiều) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

 
 

 
       

               

 

     

    BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI DÀNH CHO 1 KHÁCH          

HẠNG VÉ GIÁ VÉ 
PHỤ THU 

Phòng Đơn 

Khách sạn 4 sao + 3 sao 2.528.000 vnđ 625.000 vnđ 

             

 

 

 

Ngày 2: CẦN THƠ  CHỢ NỔI  MỸ KHÁNH  CHÂU ĐỐC     

 Buổi sáng, đoàn xuống đò đi chợ nổi Cái Răng, 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 Quý khách đến 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. Ngoài ra Quý khách còn tham quan chương trình 

đua heo, đua chó vui nhộn… 

Sau đó đoàn di chuyển qua viếng Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam – 

Thiền viện lớn và đẹp nhất miền Tây Nam Bộ. 

 Buổi chiều, xe đưa đoàn rời Cần Thơ đi Châu Đốc. Quý khách nhận phòng 

nghỉ ngơi. 

 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) 

Ngày 3: CHÂU ĐỐC  SAĐÉC  TIỀN GIANG  SÀI GÒN   

 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… 

 Buổi chiều, đoàn về Sa Đéc, xe dừng cho du khách mua đặc sản Sa Đéc như 

nem lai vung, bánh phồng tôm Sa Giang, quýt hồng…đoàn qua 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 sân bay, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý khách. 

            (Ăn sáng, trưa) 

 

 

         

 



 

 

 

     

GIÁ VÉ BAO GỒM : 

 Xe đời mới ; vé tàu đò du lịch đưa đón khách đi theo chương trình tour. 

 Khách sạn: Phòng 2 - 3 khách :  

- Khách sạn CẦN THƠ 4 sao :  VẠN PHÁT RIVERSIDE, FORTUNELAND 

- Khách sạn CHÂU ĐỐC 3 sao : SAO MAI RESORT ( Cạnh Miếu Bà Chúa Xứ ). 

 Ăn uống gồm 2 bữa trong ngày theo lịch trình, 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. 

 Nước suối ngày đi ngày về (1 chai/ ngày). 

 Bảo hiểm du lịch với mức tối đa là 30.000.000 vnđ/trường hợp. 

 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM : 

 Các khoản phụ thu. Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân. 

 

 GIÁ VÉ TRẺ EM:  

-  Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 01 vé. 

-  Trẻ em từ 05 đến 10 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). 

 
 

 
 
 
 


