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Thời gian : 2 ngày 1 đêm 

Phương tiện : Xe du lịch 

Khởi hành : Sáng thứ 7 hàng tuần 
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NGÀY 01: TP. HỒ CHÍ MINH – TP. LONG XUYÊN - CHÂU ĐỐC – QUẦN THỂ DI TÍCH 

NÚI SAM (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Buổi sáng:  

05h30: Xe và Hướng dẫn viên của Vietnam Tourist đón quý khách tại điểm hẹn. Sau đó khởi hành đi 

Châu Đốc – An Giang. Trên đường đi, đoàn sẽ cùng HDV giao lưu, sinh hoạt và nghỉ ngơi trên xe 

Các điểm đón tour: 

- Địa điểm 1: Văn phòng VIETNAM TOURIST QUẬN TÂN PHÚ- Số 54, đường D9, Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú (Lúc 05h30) 

- Địa điểm 2 : Trung tâm thương mại Pico Plaza (Lotte Cộng Hòa), số 20 Cộng Hòa, P.12, 

Tân Bình (05h45) 

- Địa điểm 3: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 6, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 (06h00) 

- Địa điểm 4: Bến xe miền tây - Cây xăng Comeco (06h30) 

08h00: Đến Trạm dừng chân, đoàn dùng điểm tâm. Sau bữa sáng, đoàn tiếp tục đi An Giang. 

Buổi trưa: 

12h00: Đến Châu Đốc, Xe đưa quý đoàn đến nhà hàng dùng cơm trưa.Sau bữa trưa đoàn về khách sạn 

nhận phòng nghỉ ngơi. 

Thực đơn: 

1. Lẩu thái hải sản 

2. Cá hú kho tộ 

3. Mực xào chua ngọt 

4. Sườn heo chiên sả ớt 

5. Trứng chiên thịt bằm 

6. Cơm trắng 

7. Trà đá 

8. Trái cây 

Buổi chiều:  
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15h00: Xe đưa quý đoàn bắt đầu chương trình tham quan 

quần thể di tích núi Sam: 

• Viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam: Nơi thờ cúng 

tín ngưỡng nổi tiếng linh thiêng của người dân 

Nam Bộ. 

• Lăng Thoại Ngọc Hầu: Một danh tướng nổi tiếng 

dưới triều Nguyễn. 

• Viếng Chùa Tây An: Không chỉ là một danh lam 

để người tin tưởng đến lễ bái, mà còn là một thắng 

cảnh du lịch nổi tiếng. 

18h00: Xe đưa đoàn đến khu vực nhà hàng để dùng bữa 

tối  

Thực đơn: 

1. Súp Trứng Cút. 

2. Gỏi Thịt Heo Ngó Sen.  

3. Cải Thìa Xào Tép Bạc.  

4. Cá Basa Muối Sả Chiên. 

5. Chả Cá Cóc Chiên Nghệ.  

6. Lẩu Gà Thái Lan.  

7. Cơm Trắng.  

8. Tráng Miệng. 

Buổi tối: Qúy đoàn tự do khám phá TP. Châu Đốc về đêm 

Nghỉ đêm tại Châu Đốc 

NGÀY 2: CHÂU ĐỐC – LÀNG BÈ NỔI CHÂU ĐỐC  - THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO – RỪNG 

TRÀM TRÀ SƯ -  TP. CẦN THƠ ( ĂN SÁNG, TRƯA) 

Buổi sáng: 

07h00:  Qúy khách trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm tại khách sạn 
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08h00: Xe đưa quý khách đến bến tàu. Sau đó thuyền du 

lịch đưa quý khách đi xuyên con kênh Vĩnh Tế lịch sử 

dài 88km nối liền từ ngã ba sông thơ mộng đến cửa 

biển Hà Tiên, ra đến sông Hậu. Quý khách tham quan 

làng nuôi Cá bè trên sông, làng dân tộc Chăm để tìm hiểu 

về cuộc sống và sinh hoạt của cộng đồng dân tộc ít người 

này, tiếp đó sẽ tham quan làng nghề dệt vải truyền thống 

và thánh đường Hồi giáo nơi thường xuyên diễn ra các 

lễ hội quan trọng của họ. 

10h00: Qúy khách đến với Rừng Tràm Trà Sư của năm 

2022 đã hoàn toàn lột xác với nhiều công trình được đầu 

tư xây dựng công phu như: bến thuyền, cầu tình yêu, cầu 

tre xuyên rừng… Tạo nên những góc sống ảo lung linh 

làm say đắm các du khách. Đến đây quý khách còn được 

trải nghiệm đi thuyền trên đồng nước mênh mang và say 

mê với vẻ đẹp mát rượi của khu rừng, lắng nghe tiếng 

chim chóc kêu thật gần và những bông điên điển vàng 

nghiêng nghiêng soi bóng.  

Ngoài ra nếu quý khách có nhu cầu đi tắc ráng để tham quan hệ sinh thái rừng tràm Trà Sư bằng tàu 

máy cho cả 2 lượt đi và về ( thêm 50.000đ/ khách).  

Buổi trưa: 

12h00: Qúy đoàn dùng cơm trưa tại  

Buổi chiều 

13h00: Quý đoàn lên xe về Thành phố Hồ Chí Minh. 
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20h00: Quý đoàn về đến Thành phố Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc chuyến 

tham quan. Hướng dẫn viên Vietnam Tourist thay mặt công ty gửi lời chia tay đến quý khách, hẹn 

gặp lại quý khách trong chuyến đi sau! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ! 

—o0o— 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

THỜI 

GIAN 

Khách sạn 
GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 

Cần Thơ – Rừng 

Tràm Trà Sư – 

Châu Đốc 

2n1đ 

2 sao 
1.730.000 

3 sao 
1.890.000 

4 sao 3.290.000 

TOUR KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển: Xe ghế ngồi đời mới, máy lạnh. 

2. Lưu trú: Khách sạn 2 – 4 sao đầy đủ tiện nghi. Tiêu chuẩn 2 -4 khách / phòng. 

3. Ăn uống 

-  Ăn sáng: 1 buổi tô + ly và 1 buổi buffet  

4. Ăn chính: 3 bữa ăn chính (140.000vnđ/xuất). Thực đơn phong phú, thay đổi theo từng bữa, 

mang đậm hương vị địa phương.  

5. Vé tham quan: Tất cả vé vào cổng tham quan theo lịch trình. Chúng tôi sẽ không hoàn lại vé 

tham quan nếu đoàn bỏ điểm tham quan.  

6. Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp 

7. Hướng dẫn viên: HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

8. Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm tham quan. 
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- Điểm tham quan:  Điểm tham quan ngoài chương trình; Vé Xe Jeap Bàu Trắng 

- Thuế VAT 8% 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: 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, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé tour. Phụ 

thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Từ 5-10 tuổi: 70% vé 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 10 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua 

suất người lớn. 

- Trẻ em 11 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

GHI CHÚ 

✓ Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

✓ Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

✓ Đoàn có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành 

✓ Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang 

theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

✓ Đoàn tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

✓ Khi đăng ký, đoàn vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, ngày cấp, nơi cấp. 

✓ Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

✓ Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn cho khách. 

✓ Đoàn từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. ĐIỀU KIỆN HỦY 

TO(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Đoàn thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu đoàn huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu đoàn huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu đoàn hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu đoàn huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

Cảm ơn Đoàn đã dành thời gian xem qua chương trình! 

 


