
 
 

 

XEM BIỂU DIỄN CÁ LÓC BAY TẠI CỒN SƠN 

TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN CẦN THƠ TRÊN SÔNG HẬU 

DU LỊCH CỒN SƠN – CẦN THƠ 

       THAM QUAN CHỢ NỔI – VƯỜN TRÁI CÂY – KDL MỸ KHÁNH 

    Thời gian: 02 ngày 01 đêm 

 

“CẦN THƠ GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG 

     AI ĐI ĐẾN ĐÓ LÒNG KHÔNG MUỐN VỀ” 

Nhắc đến miền Tây, hẳn bất kỳ ai cũng có thể liên tưởng đến một vùng sông ngòi kênh rạch chằng chịt, dập 

dìu xuồng ghe Chợ Nổi hay tận hưởng cảm giác yên bình, thoải mái khi rảo bước trên những cánh đồng 

xanh mướt. Sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi, bạn muốn thư giản và đi du lịch Miền Tây môt 

chuyến để có trải nghiệm mới về cuộc sống Miền Tây thì Cồn Sơn Cần Thơ là một điểm đến lý tưởng cho 

bạn. Nét đẹp hoang sơ của cồn Sơn được ví như viên ngọc quý giữa phố thị và với loại hình du lịch cộng 

đồng, cồn Sơn đã tạo nên bản sắc mới cho ngành du lịch Cần Thơ. Được thiên nhiên ưu đãi với cây trái xum 

xuê, cá tôm dồi dào, đến đây du khách có thể hòa mình với thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống giản dị của người 

dân Nam Bộ. 

CÁC CẢNH ĐẸP NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

-    Trải Nghiệm Du Thuyền Cần Thơ dạo mát trên Sông Hậu 

-    Xem biểu diễn cá lóc bay, một hiện tượng lạ mắt và thú vị 

-    Tham quan các làng nghề của người dân địa phương 

-    Check in khu du lịch Mỹ Khánh 

-    Tìm hiểu mô hình nuôi cá da trơn tại nhà vườn 

-    Tham quan chợ nổi Cái Răng Cần Thơ trên Con Tàu Màu Tím Thơ Mộng 



 
 

-    Tham quan vườn trái cây & thưởng thức trái cây tại nhà vườn 

-    Trải nghiệm đi cầu khỉ & đi bộ trên các triền đê 

-    Thưởng thức các đặc sản địa phương 

-    Khám phá làng quê yên bình & tận hưởng không khí trong lành 

CÁC ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

-    Địa điểm 1: Nhà Văn Hoá Thanh Niên – Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 

-    Địa điểm 2: Bến xe Miền Tây, Quận Bình Tân 

-    Địa điểm 3: 558 Trần Văn Giàu, Tân Tạo, Bình Tân, TpHCM 

  

Ngày 1:  TP. HCM – MỸ THO - CỒN SƠN – DU THUYỀN CẦN THƠ      (03 BỮA) 

06h00: Xe và Hướng Dẫn Viên đón quý khách tại điểm hẹn 

06h15 Khởi hành chuyến tham quan, trên xe hướng dẫn viên tổ chức các 

trò chơi hoạt náo vui tươi, tạo tinh đoàn kết, các trò chơi vui nhộn và thú vị 

như: Trổ tài làm ca sỹ - Đố vui địa danh – Xổ số vui – Đi tìm ẩn số với 

những phần quà xinh xắn và hấp dẫn. Qúy khách sẽ tìm hiểu và nghe HDV 

thuyết minh, giới thiệu lịch sử, con người, từng địa danh mà đoàn đi qua 

07h45 Đến Mỹ Tho, đoàn thưởng thức ĐẶC SẢN HỦ TÍU MỸ THO trứ 

danh  

08h30 Đoàn tiếp tục đi Cần Thơ, ngắm cảnh cầu dây văng Mỹ Thuận 

nối Tiền Giang và Vĩnh Long  

10h00 Đến Cần Thơ quý khách đi tàu qua làng du lịch sinh thái cộng 

đồng Cồn Sơn 

Đoàn tham quan Cồn Sơn, tìm hiểu mô hình nuôi cá da trơn và xem 

biểu diễn các lóc biết bay – một điểm du lịch rất hot hiện nay tại Cần Thơ 

 

  

 



 
 

Đoàn đi tàu qua khu du lịch Cồn Sơn (Cần Thơ). Quý khách sẽ  được  người dân Cồn Sơn mến khách 

chào đón bằng loại nước mát đặc trưng được nấu từ lá cây Sa Kê hoặc hoa Đậu 

biếc trong vườn nhà. Du khách tản bộ hít thở không khí trong lành của làng quê 

ngay giữa sông Hậu, dạo quanh các triền đê in bóng những cây dừa, tham quan 

vườn trái cây trĩu quả như chôm chôm, mận, vú sữa, cam, dâu Hạ Châu, mít, ổi, 

sầu riêng, những ao cá, bến sông, màu xanh của những nhóm lục bình, những 

rặng bần nổi ven sông hay màu xanh của các vườn cây ăn trái và vườn rau của 

các hộ dân. Khi du khách đến với du lịch Cồn Sơn Cần Thơ sẽ có cảm nhận nơi 

đây sự bình dị, tự nhiên của vùng đất này và cùng trải nghiệm các hoạt động Du Lịch Cộng Đồng tại Cồn 

Sơn như: tham gia trải nghiệm các hoạt động như làm bánh dân gian mang đậm chất Nam Bộ, cho cá ăn tại 

làng bè, du khách thích thú xem biểu diễn cá lóc biết bay theo lệnh chủ, khám phá tuyệt chiêu “cá lóc bay” 

của nông dân sông Hậu. 

  

Tham quan các vườn cây ăn trái của một số hộ dân tại đây và tự tay hái, thưởng thức trái ngay tại chỗ. Du 

khách còn được trải nghiệm cuộc sống của nông dân qua các hoạt động: câu cá, mò cua, bắt ốc, bắt cá…  

 

11h30 Đoàn về Cần Thơ dùng cơm trưa, sau đó nhận phòng, nghỉ ngơi 

Buổi chiều đoàn tự do khám phá Thành phố Cần Thơ 

18h00: Quý khách lên Du Thuyền, du ngoạn trên Sông Hậu, dùng cơm chiều với các món ăn địa phương, 

giao lưu nhạc sóng và thưởng thức đờn ca tài tử Nam Bộ. 

 

Tối: Tự do khám phá thành phố Cần Thơ về đêm 

https://themetravel.com.vn/tour-du-lich-mien-tay


 
 

Ngày 2:  CHỢ NỔI – KDL MỸ KHÁNH – TP.HCM                                         (02 bữa) 

04h30 Xe đưa đoàn đến Bến Ninh Kiều. Xuống tàu khởi hành tham quan Chợ nổi Cái Răng trên Con Tàu 

Màu Tím Mộng Mơ (tùy đợt), xuôi dòng sông Cần Thơ nhìn ngắm khung cảnh mua bán sinh hoạt của 

người dân hai bên bờ sông. Đến Chợ nổi Cái Răng tàu sẽ len lỏi đưa quý khách tìm hiểu nét văn hóa độc 

đáo của người dân vùng sông nước, đó là hình thức họp chợ trên sông. Du khách sẽ bị thu hút bởi âm thanh 

náo nhiệt từ sự buôn bán tấp nập, nhộn nhịp của rất nhiều ghe xuồng đầy ắp trái cây, rau quả từ các nhà 

vườn đang buôn bán trên chợ nổi, hoặc sẽ thấy rất lạ và vui mắt khi nhìn thấy những sản phẩm cây trái đồng 

bằng được treo lủng lẳng trên cây sào mà người ta gọi là Cây Bẹo, tại đây đoàn có thể mua một ít trái cây và 

thưởng thức ngay trên thuyền hoặc mang về làm quà. Hoặc có thể thưởng thức buổi sáng ngay trên chợ nổi 

với tô hủ tiếu, bún riêu cua nóng hổi hay tô cháo lòng, cùng ly cà phê sẽ là những trải nghiệm  khiến du khách 

khó quên. 

  

06h00 Đoàn về khách sạn, dùng điểm tâm 

08h00 Trả phòng khách sạn và khởi hành đi tham quan Khu Du Lịch Mỹ Khánh 

 

Đến với Làng Du Lịch Mỹ Khánh, quý khách thỏa sức khám phá, tìm hiểu về đời sống cư dân văn hóa miệt 

vườn như: tham quan Nhà cổ Nam bộ, thưởng thức chương trình văn nghệ “Đờn ca tài tử”, hoặc có thể trải 

nghiệm dịch vụ “Một ngày làm Điền Chủ” với bữa cơm điền chủ, “Một ngày làm nông dân”, bắt cá, tham 

quan Làng nghề văn hóa truyền thống, vườn cây ăn trái, các dịch vụ tại chỗ như đi xe ngựa, bơi thuyền, taxi 

điện, đua heo, đua chó địa hình, xiếc khỉ nghệ thuật, câu cá giải trí, câu cá sấu cùng có nhiều trò chơi dành 

cho trẻ em và các chương trình theo yêu cầu của quý khách (tự túc) 

11h30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng Mỹ Khánh 

13h00: Khởi hành về TP.HCM. Trên đường về dừng chân và nghỉ ngơi tại trạm dùng chân cho đoàn đi vệ 

sinh khoảng 15 phút, sau đó lên xe tiếp tục hành trình về lại TP. HCM 

17h30: Chiều về đến TP.HCM. Xe đưa đoàn về điểm tập trung ban đầu.  



 
 

Tạm biệt quý khách – hẹn phục vụ quý khách trong các chương trình sau 

Kết thúc chuyến tham quan hài lòng và tràn đầy thú vị  

 

GIÁ TOUR DÀNH CHO MỘT KHÁCH  

HOTEL 2 SAO HOTEL 3 SAO HOTEL 4 SAO 

1.199.000 VND 1.299.000 VND 1.439.000 VND 

 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR BAO GỒM: 

-    Tiêu chuẩn khách sạn 2, 3 hoặc 4 sao: phòng 2 - 3 người, trang bị đầy đủ tiện nghi… 

-    Ăn uống theo chương trình: 02 bữa sáng & 03 bữa chính  

-    Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, chuyên phục vụ du lịch 

-    Vé vào cổng các điểm tham quan 01 lượt/người 

-    Vé xem chương trình biểu diễn xem cá lóc bay, tham quan vừờn trái cây, trãi nghiệm làm bánh dân 

gian 

-    Tàu tham quan chợ nổi Cần Thơ và tàu tham quan Cồn Sơn 

-    Hướng dẫn viên: thuyết minh, hoạt náo và chăm sóc đoàn suốt chương trình. 

-    Bảo hiểm: Tai nạn du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/vụ 

-    Quà tặng: trên đường đi phục vụ nước suối, khăn lạnh 1 khăn/ngày. 

 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR KHONG BAO GỒM: 

-    Các chi phí phát sinh ngoài chương trình 

GIÁ VÉ TRẺ EM 

-     Trẻ em dứi 5 tủôi: miễn phí, ngừời thân tự túc cho bé 

-    Trẻ từ 5 – 10 tủôi: 70% giá vé ngừời lớn 

-    Trẻ từ 11 tủi trử ên: 100% giá vé ngừi  

 


