
 
 
 

 

 
Tìm về với thủ phủ của miền Tây Nam Bộ 

 
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm 

Phương tiện : Xe du lịch  |  Khách Sạn 3 sao 
Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần 

 
NGÀY 1: TP.HCM – Nhà Cổ Bình Thủy – Trúc Lâm – Làng Ông Đề 
                                                                                                                        (Ăn sáng, trưa, tối)  

 

05h00: Xe và Hướng Dẫn Viên (HDV) TAV TRAVEL đón Quý khách tại điểm tập trung, khởi hành 
đến Cần Thơ – thành phố cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong, nơi vẫn còn lưu giữ những 
giá trị văn hóa cổ truyền giao thoa cùng nét văn hóa hiện đại.  

 Trên đường đi, Quý khách dùng bữa sáng tại nhà hàng địa phương. Đến Cần Thơ, Quý khách 
tham quan: 

 

 
 Nhà Cổ Bình Thủy: đẹp nhất xứ Tây Đô với tuổi đời hơn 150 năm, mang lối kiến 

trúc Đông – Tây độc đáo của thời kỳ giao thoa giữa hai thế kỷ. Đây cũng là ngôi nhà 
vàng, được chọn làm bối cảnh chính của các bộ phim nổi tiếng như “Người Tình”, 
“Người đẹp Tây Đô”, “Công tử Bạc Liêu”, Con Nhà Nghèo”... 

 Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam: điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của miền Tây 
sông nước, cũng là thiền viện lớn nhất khu vực miền Tây. 

 
Chiều: Sau khi dùng bữa trưa tại nhà hàng, Quý khách tiếp tục hành trình đến với Làng Du Lịch 

Ông Đề – một trong những khu sinh thái nổi tiếng nhất Cần Thơ, tập trung đầy đủ các hình 
thái du lịch của miền Tây sông nước.  
Quý khách tự do tham quan Làng Ông Đề với các khu: Phim Trường miền Tây cổ xưa, hồ 
sen, chèo thuyền giải trí, vườn hoa 500m2 khoe sắc…  
Đặc biệt, đoàn mình sẽ mặc áo bà ba, hóa thân thành người nông dân tham gia trò chơi 
tát mương bắt cá, đi cầu khỉ, đu dây qua mương, trượt thác bùn, đi xe đạp và giữ thăng 
bằng bên cầu ván…. 
 

Tour Miền Tây sông nước 
DU LỊCH CẦN THƠ   



 
 
 

 

 

Tối: Sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng, Quý khách nghỉ ngơi tại Khách Sạn 3 sao, hoặc tự do tham 
quan Cần Thơ về đêm. Quý khách có thể dạo chợ đêm Cần Thơ, thưởng thức văn hóa ẩm thực 
miền Tây cũng như mua sắm các món quà lưu niệm cho gia đình, bạn bè, người thân… 

NGÀY 2 : Chợ Nổi – Cồn Phụng                                                                         (Ăn sáng, trưa) 
 

Sáng: Quý khách có thể tự túc trải nghiệm chương trình ngắm bình minh trên chợ nổi Cần 
Thơ – nét văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam Bộ. 

 
Sau khi dùng điểm tâm sáng tại Khách Sạn, Quý khách làm thủ tục trả phòng và lên đường trở về 

Tp.HCM. Trên đường đi, Quý khách tham quan: 

 
 Cồn Phụng: khu du lịch nằm trên cù lao con sông Tiền thơ mộng, nổi tiếng với 

khung cảnh non nước hữu tình, miệt vườn trù phú. Nơi đây còn lưu giữ những 
kiến trúc văn hóa độc đáo như giai thoại của giáo chủ Đạo Dừa Nguyễn Thành 
Nam.  
 

   Chiều: Sau khi dùng bữa trưa, Quý khách lên xe trở về Tp.HCM. Về đến điểm tập kết ban đầu, 
HDV chia tay đoàn và hẹn gặp lại Quý khách trong những chuyến du lịch sau! 

 

 

(Báo giá trên áp dụng cho Tour khởi hành trên 20 người. Trẻ em trên 10 tuổi tính giá như người lớn). 

 

Bao Gồm: 

 Xe Du Lịch đời mới máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình. 
 Khách Sạn 3 sao (2-3 khách/phòng) 

   

Khách Sạn 3* Lưu trú (2 - 3  khách/ phòng ) 

Khởi Hành 
THỨ 7 hàng tuần  

1,999,000 vnđ/ khách 



 
 
 

 

 Các bữa ăn theo chương trình. 
- Ăn sáng ngày đầu: Tô + Ly 
- Ăn sáng ngày thứ 2: dùng buffet sáng tại Khách Sạn 
- Ăn trưa, tối tại các nhà hàng địa phương. 

 Hướng dẫn viên kinh nghiệm phục vụ chu đáo theo đoàn.  
 Vé các điểm tham quan theo chương trình 
 Nước suối uống trên xe. 
 Khăn lạnh + Thuốc y tế thông thường, Nón lưu niệm. 
 Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp 

 
Không Bao Gồm:  

 Vé tham quan và chi phí tự túc ngoài chương trình. 
 Thuế VAT (nếu Quý khách có nhu cầu lấy Hóa Đơn) 
 Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, mini bar…. 

 
Chính Sách Vé Dành Cho Trẻ Em:  

 Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour, giá vé máy bay theo quy định của hãng hàng không, Cha, 
Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. 

 Trẻ em từ 02 – dưới 05 tuổi: 100% giá vé máy bay; miễn giá tour. Cha, Mẹ hoặc người thân 
đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em 
dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour. 

 Trẻ em từ 05 – dưới 10 tuổi: 100% giá vé máy bay; 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn 
uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 
đến dưới 11 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên Cha, Mẹ mua thêm 1 suất giường đơn. 

 Từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn. 
 
Quy Trình Thanh Toán:  

 Đặt cọc 50% chi phí Tour trọn gói ngay sau khi đăng ký Tour. 
 Thanh toán chi phí còn lại trước ngày khởi hành 10 ngày. 

 
Chính Sách Hủy Tour:  

 Sau khi xác nhận và thanh toán (ít nhất 50% tiền cọc giữ chỗ và thanh toán đủ 100% tổng giá 
trị tiền tour trước 10 ngày khởi hành). 

 Khi đến ngày thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour, nếu Quý khách không thanh toán 
đúng hạn và đúng số tiền được xem như Quý khách tự ý huỷ tour và mất hết số tiền đã đặt 
cọc giữ chỗ. 

 
 Lưu ý:  Quý Khách nhớ mang theo CMND. Hành lý gọn gàng và trang phục phù hợp khi tham 

quan các điểm trong chương trình. 
 
 

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 24/7: 089.663.4701 
 


