
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TOUR DU LỊCH MÙA NƯỚC NỔI TẠI 

TIỀN GIANG - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ CHÂU ĐỐC 

2 Ngày 1 Đêm 
 

Điểm nổi bật: 

 Chiêm ngưỡng tứ linh sông Tiền Long – Lân – Quy – 

Phụng 

 Rừng tràm trà sư 

 Thưởng thức các món ăn miền sông nước 

 

 

 

 

Điểm tham quan:   

Những điểm mới được 

yêu thích gần đây 

 

 

 

 

Rừng tràm trà sư 

 

 

Thời gian dự kiến: 

20-21/03/2021 

 
 

 



 

 

 
 

 

NGÀY 01: TP.HCM – TIỀN GIANG – CÙ LAO LONG LÂN QUY PHỤNG  

(Ăn sáng, trưa, chiều) 

6h00:Tập trung tại điểm hẹn 

6h15: Xe và Hướng dẫn viên (HDV) đón khách tại điểm hẹn bắt đầu chương trình.  

Đoàn ăn sáng tại Tiền Giang. Đến bến tàu 30/4 lên thuyền máy du ngoạn sông Tiền, 

ngắm Cầu Rạch Miễu, chiêm ngưỡng Tứ Linh sông Tiền - 4 cồn Long - Lân 

- Qui - Phụng.  

Đoàn đến Cồn Lân tham quan vườn cây ăn trái thưởng thức trái cây, nghe và 

giao lưu đờn ca tài tử 

Tham quan trại nuôi  mật ong, uống trà mật ong xem và tìm hiểu cách nuôi ong, 

chụp hình lưu niệm với Trăn gấm. Đoàn di chuyển tham quan lò kẹo dừa tìm 

hiểu cách làm kẹo dừa nổi tiếng ở Bến Tre.  

Chèo xuồng tham quan khám phá kênh rạch, ngắm nhìn hàng dừa nước xanh 

tươi, tận hưởng cuộc sống yên bình giản dị của người dân miền sông nước.  

11h30: Sau đó quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng với những món ăn đặc trưng 

vùng sông nước. Tham gia các hoạt động vui chơi. 

Về lại đất liền, Tiếp tục di chuyển Châu Đốc, đoàn dung cơm chiều tại Thành 

Phố Long Xuyên. 

Buổi tối: tự do dạo bộ tham quan quần thể Miếu Bà Chúa Xứ - Lăng Thoại Ngọc Hầu  

Miếu bà chúa Xứ – Trung tâm hành hương lớn tại Miền Tây được biết đến với 

lễ hội Vía Bà Chùa Xứ Núi Sam (24/04 Al) được công nhận lễ hội cấp quốc gia 

vào năm 2001 . Quý khách có thể cầu an cho gia đình, người thân. 

Lăng Thoại Ngọc Hầu – Sơn Lăng một trong những vị khai quốc công thần 

triều Nguyễn – vị tướng có công mở mang bờ cõi phía Tây Nam tổ quốc. 

Nghỉ đêm tại Châu Đốc 

 

NGÀY 02: CHÂU ĐỐC TP. HCM (Ăn sáng, trưa, chiều) 

06h00 7h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Trả phòng 

07h15: Khởi hành tham quan Rừng Tràm Trà Sư “con đường nước”, nơi được 

xem là khu bảo tồn hệ sinh cảnh tự nhiên tiêu biểu và độc đáo nhất của hệ 

sinh thái đất ngập nước ở vùng đồng bằng ven sông Cửu Long. 

08h00: Đến bìa rừng Trà Sư, quý khách di chuyển bằng “tắc ráng” xuyên rừng Tràm 

Trà Sư. Đoàn sẽ được len lỏi giữa những đầm sen hương thơm ngạt ngào, 

những dãy bèo xanh thẫm, tiếp tục quý khách còn được trải nghiệm ngồi 

“xuồng ba lá” tham quan khu vực cò, vạc làm tổ đẻ trứng rất thú vị. 

Đến tháp canh, đoàn có thể ngắm nhìn toàn cảnh của rừng tràm bạt ngàn, 

những đàn chim cò thẳng cánh bay lượn tự do. 

11h30 Đoàn dùng cơm trưa với những món ăn dân dã – cá lóc nướng, chuột chiên 

nước mắm, gà nướng mật ong, canh chua cá lóc, lẩu mắm… Quý khách nghỉ 

ngơi tự do. 



 

 

 
 

 

13h00: Rời Châu Đốc quý khách tiếp tục di chuyển đến Tri Tôn, quý khách sẽ bắt 

gặp những đồng lúa “cò bay thẳng cánh” theo mô hình cánh đồng mẫu lớn của 

An Giang. Và những cánh đồng Thốt Nốt mang đậm nét đặc trưng của đồng 

bào Khmer Nam Bộ. 

13h30: Đoàn khởi hành đến TP.HCM, đoàn ăn hủ tiếu Mỹ Tho.  

20h00: Đến HCM, đoàn chia tay. Kết thúc chuyến đi. 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
 

Công ty Du lịch GONATOUR kính gởi bảng báo giá và chương trình chi tiết đính 

kèm 

Tiêu chuẩn 

Xe 16 chỗ 

Giá người lớn 

(VNĐ/khách): 

Giá trẻ em  

( 5 tuổi & 6 tuổi ) 

Khách sạn Bến Đá Núi Sam, khu 3 

Sao 

https://bendanuisamhotel.com/  

2.840.000 

 

1.420.000 

GIÁ TRỌN GÓI BAO GỒM: 

 Xe tham quan 16 chỗ đời mới, máy lạnh theo chương trình. 

 Khách sạn tiêu chuẩn & đầy đủ tiện nghi: phòng 2 khách. Trường hợp đi lẻ bắt 

buộc khách chịu phí phụ thu phòng đơn. 

 Ăn sáng: + 1 bữa tại Mỹ Thơ (Tô + Ly); + 01 bữa Tô + Ly ngày về + 1 bữa sáng 

tại khách sạn  

 Ăn chính 03 bữa (trưa + chiều) theo set menu: 180.000 đồng/suất (từ 7 – 9 món) 

 Hướng dẫn viên kinh nghiệm nhiệt tình, vui vẻ phục vụ suốt tuyến. 

 Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường tối đa: 60.000.000đ/vụ. 

 Chi phí vé tham quan các điểm du lịch theo chương trình. 

 Nước uống, khăn lạnh mỗi ngày: 1 khăn + 2 chai/khách/ngày. 

CHƯA BAO GỒM: 

 Xe vận chuyển ngoài chương trình. 

 Điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn. 

 Chi phí giải trí về đêm và các chi phí khác ngoài chương trình. 

https://bendanuisamhotel.com/


 

 

 
 

 

 

 


