
                 CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANH NHƯ  

                     AN TRAVEL  
ADD : 165 PHẠM NGŨ LÃO , P PHẠM NGŨ LÃO , QUẬN 1 , TP HCM  

 

MIỀN TÂY 2 NGÀY : SGN – MỸ THO -  BẾN TRE - CẦN THƠ 
 

SGN – MỸ THO -  BẾN TRE - CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - KDL MỸ 
KHÁNH - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – HOẶC CỒN SƠN CÁ LÓC BAY - SGN 
 
NGÀY 01: TP. HỒ CHÍ MINH – MỸ THO - BẾN TRE – CẦN THƠ.( Ăn Trưa ) 
 

 - Đúng 7h45 sáng Qúy Khách tập trung tại điểm hẹn , Quận 1 , khởi 
hành bắt đầu đi chuyến du lịch về Mỹ Tho - Bến Tre và Cần Thơ. Những 
tỉnh rất trù phú của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đi theo lộ trình đường 
cao tốc TP/HCM - Trung Lương 

 

- Đến Mỹ Tho,Qúy khách dừng chân tại trạm Mekong Restop điểm dùng 
đầu tiên đoàn nghỉ ngơi ăn sáng (Tự Túc),chụp hình tự do, sau đó quý 
khách đến với ngôi chùa Vĩnh Tràng được xây dựng bởi ông bà Bùi 
Công Đạt vào thế kỉ XIX. Chùa Vĩnh Tràng là một di tích kiến trúc nghệ 
thuật đứng vào hàng thứ ba đối với mọi kiểu chùa của đất Nam phần. 
Chùa được xây dựng pha hòa nét kiến trúc cả Âu lẫn Á. Tiếp theo du 
khách đến với Cảng Du Thuyền Mỹ Tho lên tàu đi du lịch sông Tiền, 
ngắm cảnh bốn cù lao Long, Lân, Qui, Phụng. Thuyền chạy dọc theo bè 
cá nổi để du khách tìm hiểu cách nuôi cá trên sông của người dân địa 
phương và ngắm nhìn cầu Rạch Miễu   

 

 - Đến cù lao Thới Sơn (cồn Lân), du khách tản bộ trên con đường 
làng, tham quan nhà dân và, cây trái xum xuê quanh năm, quý khách 
chụp hình lưu niệm và sau đó tham quan trại nuôi ong mật, thưởng thức 
trà mật ong chanh. 

 

- Tiếp theo Quý khách đến với những giai điệu Đờn Ca Tài Tử Xứ Dừa, 
ăn trái cây miễn phí. Sau đó, du khách dùng xuồng chèo len lỏi vào rạch 
nhỏ ngắm nhìn 2 hàng dừa nước thiên nhiên và phong cảnh đơn sơ của 
miệt vườn. 

 



- Trở ra thuyền lớn, xuôi theo dòng sông Tiền, thuyền sẽ đưa quý khách 
đến tỉnh Bến Tre để tham quan lò kẹo dừa đặc sản của Bến Tre Qúy 
khách được trải nghiệm đường làng quê, ngắm cuộc sống thường nhật 
của người dân địa phương. 

 

- Sau đó đoàn đến nhà hàng dùng cơm trưa tại nhà hàng sinh thái .Tại 
nhà hàng có trại nuôi cá sấu, áo nuôi cá … có võng nghĩ ngơi và tham 
quan vườn cây trái, vườn Dừa. Đặc biệt tại đây quý khách có thể giam 
gia  hoàn toàn miễn phí như đi xe đạp qua cây cầu khỉ ….. 
15h30: Trở lại thuyền về Mỹ Tho, khởi hành đi Cần Thơ. Đến Cần Thơ, 
 
 Qúy khách nhận phòng khách sạn 2 sao , sau đó quý khách tự do và tự 
túc ăn tối , khám phá TP Cần Thơ về đêm  
 
 
NGÀY 2: CÓ 2 LỰA CHỌN 
 
 LỰA CHỌN 1: CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - KDL MỸ KHÁNH - 
THIỀN VIỆN TRÚC LÂM -  TP HCM .(Ăn Sáng, Trưa) 
 

- Buổi sáng,  Qúy khách ăn sáng tại khách sạn sau đó xe đưa quý khách 
ra bến Ninh Kiều, dùng thuyền du ngoạn trên sông Cần Thơ tham quan 
Cảng cá, chợ Cần Thơ, cầu Quang Trung, tham quan chợ nổi Cái Răng, 
một trong những chợ nổi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, nơi hàng 
trăm chiếc thuyền, tàu buôn bán trao đổi hàng hóa, đặc sản địa phương. 
Tham quan làng nghề làm Hủ Tiếu, tiếp theo Quý khách đến với làng du 
lịch Mỹ Khánh tại đây quý khách tham quan vườn trái cây, vườn hoa Mỹ 
Khánh, động chim yến, đua heo, đua chó vui nhộn, xiếc khỉ, xiếc chó, 
xiếc dê, hồ cá sấu,cá bú bình, vườn thú hoang dã....tham quan nhà cổ 
hơn 100 tuổi. Sau đó đoàn tham quan và tìm hiểu về Thiền Viện Trúc 
Lâm Phương Nam được xây dựng theo kiến trúc văn hóa nhà Lý - Trần.  

 

 

- 12h00 Qúy khách dùng  cơm trưa tại nhà hàng KDL Mỹ Khánh .Sau bữa 
trưa Qúy khách nghỉ ngơi tự do thăm qua Mỹ Khánh  
 
LỰA CHỌN 2: CẦN THƠ – CHỢ NỔI CÁI RĂNG – CỒN SƠN – CÁ LÓC 
BAY -  TP.HCM ( Ăn sáng, trưa ) 
  



-   Buổi sáng, Qúy khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó, xe đưa quý khách 

ra bến tàu Ninh Kiều đi tham quan chợ nổi Cái Răng. 

-   Xe đưa đoàn đi thăm đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ 

-   10h, tàu đưa quý khách sang Cồn Sơn một vùng đất nổi lên giữa sông Hậu 

yên bình được bao bọc bởi những rặng bần bốn bên là sông nước. Tại đây 

quý khách check in khung cảnh miệt vườn phủ đầy màu xanh cây trái trên 

đường đi đặc biệt quý khách được trải nghiệm loại hình độc đáo xem cá lóc 

bay, chèo xuồng ba lá, uống trà sen, chụp ảnh vườn trái cây bưởi, ổi, nhãn, 

chôm chôm, tạo dáng hồ sen hồng, sen vua, ngắm bè nuôi cá heo sông Hậu 

và nghe hướng dẫn viên thuyết minh. Quý khách thưởng thức bữa trưa món 

đặc sản cá lóc bay cồn Sơn nhúng mẻ ăn với bông kèo nèo và các món đặc 

sản khác. 

-  

-   14h00, Quý khách lên xe khởi hành về Sài Gòn, trên đường về xe sẽ dừng 

cho đoàn nghỉ ngơi tại trạm dừng chân trên đường ở Cái Bè sau đó tiếp tục 

về Sài Gòn.  

-  

-  17h00, Về đến Sài Gòn kết thúc tour miền tây 2 ngày 1 đêm - hẹn gặp lại 

quý khách trong những chương trình tour miền tây khác. 

-  

TOUR SẼ KHỞI HÀNH THEO LỰA CHỌN CỦA SỐ ĐÔNG KHÁCH HÀNG 

 
 

GIÁ TOUR :   1155.000 /1 khách  ( Tiêu chuẩn 2sao )   
                                                 

+ Giá trên bao gồm: 
– Xe đời mới máy lạnh cực tốt. Tàu, thuyền chèo.  

- Vé khu du lịch Mỹ Khánh ( lựa chọn 1 ) 
         hoặc vé khu du lịch Cồn Sơn ( lựa chọn 2). 
– Áo phao cứu hộ, mỗi người được trang bị 01 cái. 
– Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến, nhiệt tình, chu đáo ,chuyên 
nghiệp. 
– Quà tặng: Nước suối trên xe , Trái cây, trò chơi dân gian 
– Khách sạn 2 sao – Ăn uống theo chương trình tour 2 bữa trưa,  1 bữa 
ăn sáng  tại khách sạn.   
– Bảo hiểm tai nạn du lịch: 20.000.000 VNĐ/ 01 Người/ 01 Trường hợp. 
 

+ Giá trên chưa bao gồm : 
– Nếu Qúy khách ngủ phòng riêng ( phòng 1 người) phụ thu 200,000 vnđ  

- Bữa tối 200.000/1 khách 



- 3 sao : 300.000/1 khách ( phòng đơn 300.000 cho đoàn 1 khách ) 
Chính sách cho trẻ em: 
– Trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi mua 75% vé. Ngủ chung bố mẹ. Có chỗ 
ngồi trên xe, tiêu chuẩn ăn như người lớn. 
– Trẻ em từ 04 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo ăn uống, 
ngồi trên lòng bố mẹ.( 02 Người lớn được kèm 01 trẻ em), Kể từ trẻ em 
thứ 02 trở đi tính bằng 75% giá vé. 
– Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 01 vé. 
 


