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TOUR MIỀN TÂY 2 NGÀY: THAM QUAN CHỢ 

NỔI CÁI RĂNG – CẦN THƠ 
 

NGÀY 1: SÀI GÒN – MỸ THO - - BẾN TRE – CẦN THƠ 

 

-7h30: xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn 

Địa điểm 1: Bến xe Miền Tây 

Địa điểm 2: 171 Phạm Ngũ Lão, quận 1 

Địa điểm 2: dọc theo Đại Lộ Võ Văn Kiệt 

Đoàn khởi hành đi Mỹ Tho. 

Đến Mỹ Tho, quí khách tham quan chùa vĩnh tràng, sau đó đến bến phà, quý khách chuyển sang 

đi thuyền máy tham quan khung cảnh miền quê sông nước Miền Tây, ngồi trên thuyền Quý 

khách có thể nhìn thấy cầu Rạch Miếu nói liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, nghe HDV giới 

thiệu nét đặc trưng của 4 cù lao: Long-Lân-Quy-Phụng, được đặt theo tên gọi Tứ Linh mang biểu 

tượng may mắn và trù phú. 

Thuyền đưa Quý khách đến Cồn Thới Sơn (Mỹ Tho), tại đây Quý khách tham quan tìm hiếu quy 

trình sản xuất kẹo dừa của người dân địa phương. Tiếp theo, quý khách sẽ được trải nghiệm cảm 

giác thú vị khi đi xuồng ba lá đặc trưng của miền tây. 

Sau trải nghiệm thú vị với xuồng ba lá, Quý khách di chuyển đến Đảo Dừa( Bến Tre), tại đây 

quý khách tham quan lò mật ong, xem qui trình nuôi ong và lấy mật. 

Sau đó, Quý khách thưởng thức một loại hình nghệ thuật dân gian Nam Bộ đặc biệt được 

UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đó là “ Đờn ca Tài Tử”. Lắng nghe câu hò, 

điệu lý và thưởng thức trái cây theo mùa. 

-13h: Quý khách dùng cơm trưa tại cồn. Sau khi dùng cơm trưa, Quý khách tự do nghỉ ngơi, thư 

giãn đi dạo quanh vườn trái cây trên cồn. 

Quý khách di chuyển ra bến tàu, tàu đưa quý khách về bãi đổ xe. 

Quý khách lên xe tiếp tục di chuyển đen Cân Thơ. 

 

-18h: Đến Cần Thơ, làm thủ tục nhận phòng. Buổi tối, quý khách tự do dạo thành phố Cần Thơ 

về đêm.. 



NGÀY 2: CHỢ NỔI CÁI RĂNG - SÀI GÒN 

- Buổi sáng, sau khi ăn sáng tại khách sạn, xe đưa Quý khách ra bến tàu, Quý khách di chuyển 

bằng tàu tham quan chợ nổi Cái Răng, nét đặc trưng đặc biệt của miền sông nước. Mọi hoạt động 

buôn bán diễn ra trên ghe, tại đây Quý khách có thể tìm mua bất cứ sản phẩm nào từ nông sản 

đến các món ăn địa phương, đặc biệt là trái cây. Những ghe xuồng tấp nập đầy ấp trái cây neo 

đậu bên khúc sông, những loại hàng hóa được bày bán trên ghe, thường thì mỗi ghe sẽ chuyên 

bán một loại mặt hàng. Trước mỗi ghe hàng, thường có một cây sào chống, trên đó treo loại mặt 

hàng mà ghe có. 

Ví dụ như, nếu ghe chuyên bán khoai lang thì trên cây xào sẽ treo lủng lẳng vài quả khoai, còn 

nếu ghe bán xoài thì trên cây sào sẽ có treo vài quả xoài như thể muốn người mua biết rằng “Ở 

đây có bán khoai” hoặc “Ở đây có bán xoài”. Những ghe như thế gọi là ghe bẹo. 

Sau đó đoàn tham quan thêm lò hủ tiếu, vườn trái cây 

Sau đó, quí khách sẽ có 2 lựa chọn cho hành trình: 

Lựa chọn 1: Xe sẽ thả quí khách về khách sạn tiếp tục nghỉ ngơi 

Lựa chọn 2: Quí khách tiếp tục cùng với xe tiếp tục tham quan phim trường Căn nhà màu tím, 

điểm tham quan mới lạ (phụ thu thêm 80.000đ - bao gồm chi phí xe, 1 phần nước + vé vào cổng) 

Đoàn dừng ở nhà hàng ghé ăn trưa (chi phí tự túc) 

Sau khi ăn trưa đoàn khởi hành về lại Hồ Chí Minh 

- 17:00: Kết thúc tour về lại thành phố. Hướng dẫn viên chia tay quí khách, hẹn gặp lại ở những 

tour kế tiếp. 

Tour bao gồm:  

 Xe du lịch đời mới, máy lạnh, xuồng chèo 

 Chi phí tham quan các điểm trong chương trình. 

 Hướng dẫn viên song ngữ Anh, Việt chuyên nghiệp, năng động, phục vụ suốt tuyến. 

 Trái cây (theo mùa) 

 Nước suối trên đường (1 chai/ 1 ngày) 

 Ăn Trưa Cơm dĩa (Ngày 1) 

 Ăn Sáng (Ngày 2) 

 1 Đêm tại khách sạn tiêu chuẩn 

Tour không bao gồm: 

 Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân. 

 Phí tham quan phim trường căn nhà màu tím  

 Thuế VAT. 


