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KHÁM PHÁ TUYỆT TÌNH CỐC MIỀN TÂY
CHÂU ĐỐC – VIẾNG BÀ CHÚA XỨ

CẦN THƠ – CỒN SƠN
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Phương Tiện : Ô Tô

NGÀY 1 : TP HCM – NÚI TÀ PẠ ( TUYỆT TÌNH CỐC)  – CHÂU ĐỐC – 
CẦN THƠ       
4g00 : Quý khách tập trung tại điểm hẹn. 
4h15 : Đoàn khởi hành đi Châu Đốc. 
7g30 – 08g30 : Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng khách sạn
Đông Xuyên. 
Tiếp tục khởi hành về Tri Tôn, khám phá nét văn hóa đặc sắc của Phật
Giáo Nam Tông tại chùa Tà Pạ, đến nơi  Quý khách đi bộ khoảng
500m lên chùa chiêm bái và phóng tầm mắt nhìn ngắm toàn bộ cảnh
quan thị trấn Tri Tôn, hồ Tà Pạ và những cánh đồng trải dài bất tận
của vùng Tà Pạ. Hồ được nhiều du khách đến tham quan ví như
“Tuyệt tình cốc” bởi sự tách biệt của hồ với thế giới xung quanh.
Sau đó đoàn dừng chân dùng cơm trưa tại khu du lịch Suối Vàng ( Hồ
Soài So). Quý khách có thể đi dạo dưới bóng mát của vườn xoài, với những cây xoài đại thụ xen lẫn với những 
vườn rau, vườn điều do người dân trồng, góp phần tạo cho cảnh quan nơi đây càng mang nhiều sắc thái của nơi 
thôn dã, gây trong lòng du khách một ấn tượng khó quên.
Sau bữa ăn trưa đoàn đến TP. Châu Đốc. Quý khách thắp hương vía miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. 

Đoàn trở về Cần Thơ nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi, Sau đó đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng,  xe đưa khách 
đến tham quan Cầu Tình Yêu, Phố đi bộ Cần Thơ .Sau đó tự do nghỉ ngơi và khám phá Cần Thơ về đêm.

NGÀY 2 : CẦN THƠ – CỒN SƠN - TP. HCM 
Buổi sáng : Đoàn dùng điểm tâm sáng theo tiêu chuẩn khách sạn,
Sau đó tự do sử dụng các dịch vụ tại khách sạn.

09g30: Đoàn trả phòng khởi hành đi Bình Thuỷ, đi thuyền đến
khu du lịch sinh thái Cồn Sơn. 

 Quý khách được chào đón bằng loại nước mát đặc trưng
được nấu từ lá cây Sa Kê và Đinh Lăng trong vườn nhà.

 Trải nghiệm làm các loại bánh ngon dân dã Nam Bộ: 
bánh lá mít, bánh kẹp cuốn, bánh thục linh…

 Đoàn di chuyển tham quan Vườn chôm chôm/bưởi hay
vú sữa tùy vào từng thởi điểm.

 Khám phá tuyệt chiêu “cá lóc bay” của nông dân sông Hậu.
 Quý khách dùng cơm trưa tại khu du lịch 
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 Trong suốt hình trình khám phá và tìm hiểu về người và đất Cồn Sơn quý khách sẽ được thưởng thức 
các trái cây đặc sản địa phương (theo mùa như: vú sữa, ổi, bưởi…)

14g30: Đoàn khởi hành về TP. HCM. Trên đường về HDV Trên đường đoàn dừng chân tham quan, mua sắm 
đặc sản Miền Tây
Tối : Về tới điểm trả khách ban đầu kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại!

GIÁ TOUR 1 KHÁCH: 1.580.000đ/khách

DỊCH VỤ BAO GỒM
 Phương tiện vận chuyển: Xe du lịch đời mới máy lạnh tham quan theo chương trình.
 Vé tàu tham quan Cồn Sơn
 Khách sạn Tại Cần Thơ tiêu chuẩn 3 sao : Phòng từ 2 – 4 khách
 Ăn uống theo ẩm thực địa phương gồm 1 buổi sáng ( tô + ly) + 1 buổi sáng buffet và 03 buổi chính thực 

đơn 5 – 6 món.
 Phí tham quan tại các tuyến điểm theo chương trình tour.
 Khăn lạnh, nước suối 1 chai, 1 cái/ ngày
 Nón du lịch.
 Bảo hiểm du lịch: 10.000.000đ/ trường hợp của bảo hiểm du lịch.

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM:
 Chi phí ăn uống, tham quan ngoài chương trình và các chi phí cá nhân khác.
 Trẻ em miễn phí ngồi chung với bố mẹ hoặc mua ghế riêng 600.000đ.
 Thuế VAT.
 Phụ thu phòng đơn : 700.000 đ/ người ( Nếu quý khách có nhu cầu ở riêng 1 mình )

GIÁ TOUR TRẺ EM:
 Trẻ em dưới 05 tuổi: miễn giá tour (Ngủ chung với người lớn).
 Trẻ em từ trên 5 tuổi đến 10 tuổi: Gía Tour 1.000.000Đ (Ngủ chung với người lớn).
 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn.

 Lưu ý : Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 25 khách, nếu ngày khởi hành không đủ sẽ được dời vào đợt khởi 
hành tiếp theo.

DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT MỚI – NIỀM VUI MỚI TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH :
- 04g00 : Ga Sài Gòn ( có bãi xe gửi xe máy qua đêm )
- 04g15 : Nhà Thờ Đức Bà – Bưu Điện Thành Phố
- 04g30 : Bến Xe Miền Tây.


