
 

Chợ Nổi Cái Bè – Cù Lao An Bình 
Khởi hành: Hàng ngày 

Thời gian: 7:30 am – 6: 30pm 

 Sông nước miền Tây với vẻ đẹp tự nhiên vốn có, những vườn 

cây chĩu quả, chợ nổi nhộn nhịp và khung cảnh thanh bình là 

điểm đến thú vị dành cho những ai muốn trải nghiệm nét bình dị 

của chốn miền quê. Cái Bè - Tiền Giang là điểm đến không thể 

bỏ qua với du khách trong và ngoài nước. Đến với Cái Bè - Tiền 

Giang du khách sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp bình dị từ thiên 

nhiên và nét mộc mạc của con người Nam Bộ. 

Buổi sáng: 7h30 - Đón khách tại An Travel ( 165 P.N.L, Q1, TP.HCM) đi Cái Bè, Theo 

quốc lộ 1A, 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. 

Dừng chân nghỉ ngơi tại trạm dừng chân Mekong Restop. Tiếp 

tục lộ trình trên xe đoàn nghe Hướng dẫn viên giới thiệu về các 

địa danh đoàn đi qua,. Đến Cái Bè, quý khách lên thuyền tham 

quan Chợ nổi Cái Bè:Tìm hiểu và khám phá về cảnh họp chợ 

mua bán trên sông rất độc đáo của Đồng Bằng Sông Cửu Long 

với đủ các món hàng được treo trên cây chèo bẻo trước ghe, quý 

khách tham gia mua bán trên sông với người thương hồ miền Tây, tìm hiểu nét văn hóa 

mua bán trên sông rất đặc trưng của người Nam Bộ.  

Sau đó quý khách sẽ đến với Làng nghề ven sông: Tham quan lò bánh tráng, lò cốm, lò 

kẹo Dừa , lò nấu Rượu , Tại đây quý khách sẽ được thưởng 

thức trà mật ong - Tìm hiểu nét độc đáo nghề truyền thống 

của người dân vùng sông nước. 

http://vinaexplorer.com/tag/song-nuoc/
http://vinaexplorer.com/dia-danh-du-lich/viet-nam/mien-tay/


 

 Tiếp theo đoàn sẽ đến với Cù lao An Bình: Là một trong những cù lao lờn và phì nhiêu 

nhất của ĐBSCL, đất đai trù phú, phù sa màu mỡ, cây lành trái ngọt. Cù lao là điểm du 

lịch xanh thu hút du khách, bởi sinh hoạt của cư dân trên vùng đất nầy vẫn còn mang đậm 

nét văn hóa miệt vườn mộc mạc đơn sơ của thời kỳ khai hoang mở cõi “Đất phương 

Nam”.  

Qúy khách dùng bữa trưa tại nhà hàng với những món đặc sản của miên tây Nam Bộ như: 

Cá Tai Tượng chiên xù, bánh Xèo, cá Lóc nướng chui… 

Sau bữa trưa quý khách sẽ tự do nghỉ ngơi trên những chiếc võng giữa vườn trái cây, nghe 

đàn ca tài tử khám phá vườn trái cây, thưởng thức trái cây theo 

mùa như: Nhãn, Sầu riêng, Măng cụt, chôm chôm, Xoải,Mận.. 

,tại đây quý khách có thể tự chọn cho mình những loại trái cây 

ngon nhất để mua vế làm quà cho người thân hoăc đi xe đạp 

vòng quanh đường làng chiêm ngưỡng cảnh sinh  hoạt bình dị 

của người dân nơi đây. Tiếp tục những chiếc xuồng chèo đưa 

du khách len lỏi giữa những con rạch chằng chịt, bên bờ là 

hàng dừa xen thủy liễu xanh mướt một màu, mang đến cho du 

khách cảm giác thanh bình êm ả, sống giữa thiên nhiên hiền hòa, trong lành.  

Buổi chiều:15h30,quý khách trở lại thuyền, sau đó thuyền đưa quý trở lại bến tàu. 

Đoàn lên xe trở lại Sài Gòn. Đến Sài Gòn kết thúc tour và hẹn gặp lại 


