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(4 ngày 3 đêm) 

 

 
 

 

Ngày 01:  Sài Gòn – Cái Bè – Vĩnh Long – Cần Thơ (ĂN BA BỮA) 

06:00 Quý khách tập trung tại điểm hẹn khởi hành đi Cái Bè. Đoàn dùng điểm 

tâm sáng trên đường. Tiếp tục đến Cái Bè, quý khách xuống thuyền du lịch dọc 

sông Mekong tham quan: 

• Chợ nổi Cái Bè - một nét văn hóa tiêu biểu của vùng sông nước Nam Bộ. 

• Tham quan và thưởng thức hương vị đặc sản ở làng nghề truyền thống địa 

phương: lò bánh tráng, lò kẹo, lò cốm, hoặc lò sấy nhãn,… 

• Du khách được nghe giới thiệu cách nuôi ong lấy mật và thưởng thức trà mật 

ong. 

• Đến Cù lao Bình Hòa Phước, đò chèo đưa vào rạch nhỏ và đi bộ tham quan 

trong vườn trái cây. 

Dùng bữa trưa tại vườn du lịch sinh thái.  

• Đến Cù lao An Bình, du khách được nghe đờn ca tài tử: những bài vọng cổ 

mượt mà hay những điệu hò Nam Bộ. Thuyền đưa đoàn đến Vĩnh Long, Xe đón 

đoàn và tiếp tục hành trình qua cầu Cần Thơ – cây cầu dây văng lớn nhất Đông 

Nam Á. 

Đến Cần Thơ, Quý khách nhận phòng khách sạn. 

Dùng bữa tối. Quý khách tự do dạo bến Ninh Kiều về đêm. 
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Ngày 02:  Cần Thơ – Châu Đốc (ĂN BA BỮA) 

Đến bến Ninh Kiều, Quý khách xuống thuyền tham quan: 

• Chợ nổi Cái Răng – ngắm cảnh sinh hoạt hàng ngày của người dân địa 

phương bên hai bờ sông.  

Dùng điểm tâm sáng. Quý khách trả phòng khách sạn.  

Tiếp tục tham quan Khu du lịch Mỹ Khánh:  

• Đi dạo vườn trái cây, nhà cổ Nam bộ hơn 100 năm tuổi. 

• Tham quan làng nghề truyền thống: nấu rượu nếp, tráng bánh tráng.  

• Thưởng thức trái cây, nghe đờn ca tài tử. 

• Quý khách có thể tham gia trò chơi: câu cá sấu, đua heo – đua chó…  

Dùng bữa trưa. Xe đón khách khởi hành đi Châu Đốc, quý khách tham quan:  

• Chùa Bà Chúa Xứ. 

• Tây An cổ tự. 

• Lăng Thoại Ngọc Hầu.  

Ăn tối, tự do và nghỉ đêm tại Châu Đốc. 

 

Ngày 03:  Châu Đốc – Hà Tiên (ĂN BA BỮA) 

Dùng điểm tâm sáng. Trả phòng khách sạn. Quý khách đi chợ Châu Đốc, mua 

đặc sản các loại khô mắm của miền Tây - "Vương quốc mắm".  

Khởi hành đi Hà Tiên., xe đưa đoàn qua vùng Thất Sơn ngắm phong cảnh Bảy 

Núi. Đến Hà Tiên ăn trưa, nhận phòng nghỉ ngơi.  

Buổi chiều tham quan:  

• Lăng Mạc Cửu.  

• Sắc tứ Tam Bảo tự. 

• Tắm biển Mũi Nai. 

Ăn tối, tự do. Nghỉ đêm tại Hà Tiên / Hòn Trẹm 

 

Ngày 04:  Hà Tiên – Rạch Giá – Sài Gòn (ĂN SÁNG + ĂN TRƯA) 

Dùng điểm tâm sáng. Quý khách trả phòng, đến ngã Ba Hòn, Hòn Chông tham 

quan:  

• Chùa Hang.  

• Ngắm Hòn Phụ Tử.  

Tiếp tục về Rạch Giá ăn trưa, sau đó khởi hành về Sài Gòn, đến điểm hẹn ban 

đầu. Kết thúc chuyến đi, chia tay và hẹn ngày gặp lại.  
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(thứ tự chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của 

chuyến đi) 

 

GIÁ: 3.595.000 ĐỒNG/ KHÁCH 

Dịch vụ bao gồm Dịch vụ không bao gồm 

- Xe đưa đón và phục vụ theo chương 

trình (16, 24, 33, 45 chỗ tùy vào số 

lượng khách đăng ký) 

- Khách sạn đầy đủ tiện nghi, loại 

phòng tiêu chuẩn: (02 - 03 khách 

người lớn/phòng) 

KS tại Cần Thơ: Cửu Long, Phương 

Đông,… 

KS tại Châu Đốc: Hạ Long,… 

KS tại Hà Tiên: Hà Tiên,…  

(Hoặc các khách sạn khác tương 

đương) 

- Các bữa ăn theo chương trình (04 

bữa ăn sáng và 07 bữa ăn chính) 

- Hướng dẫn viên tiếng Việt.  

- Phí tham quan, thuyền tham quan 

theo chương trình 

- Khăn lạnh + nước tinh khiết 01 chai 

0.5 lít/ khách/ ngày 

- Bảo hiểm du lịch : trị giá bồi thường 

tối đa là 60.000.000 đồng/ trường hợp 

- Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, 

giặt ủi, thức uống ngoài chương trình, 

lệ phí chụp ảnh tại các điểm tham 

quan,…  

- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân 

viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế. 

 

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 
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