
 
 

 

TOUR DU LỊCH TẾT 2020 

TP.HCM – TIỀN GIANG – CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Thời gian: 02 ngày 1 đêm 

Khởi hành: Mùng 02,03,04,08 Rằm tháng Giêng Canh Tý 2020 

Phương tiện: Xe ôtô 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH TOUR: 

   

 

 

     
Sáng: 06h00 Xe và hướng dẫn viên (HDV) Vietnam Booking đón quý khách văn phòng Vietnam Booking (190 – 192 

Trần Quý – Quận 11). Quý khách lên xe khởi hành đi Long An. 

Đoàn giao lưu trên xe cùng HDV và nhận phong bao mừng tuổi đầu năm từ Vietnam Booking. Quý khách dừng chân nghỉ 

ngơi và ăn sáng (chi phí ăn sáng tự túc). 

Đến Tân An – Long An, quý khách đi tham quan: Chùa Thiên Khánh, đây là ngôi chùa lớn nhất Long An, cũng là trung 

tâm phật giáo của tăng ni phật tử Long An. Quý khách vãn cảnh chùa, chiêm bái cầu bình an, tài lộc cho gia đình và người 

thân. 

Sau khi tham quan xong, xe đưa quý khách khởi hành đi Mỹ Tho. Đến Mỹ Tho, HDV đưa đoàn đi tham quan: 

 Chùa Vĩnh Tràng: Chùa tọa lạc trên khu diện tích 14.000m². Đặt chân đến nơi đây, khách du lịch sẽ không khỏi 

ngạc nhiên khi cảm nhận được sự hài hòa Á – Âu hoàn hảo trong kiến trúc chùa Vĩnh Tràng. Quý khách vãn cảnh 

và chiêm bái tại Chùa. 

 Chùa Bửu Lâm: là một ngôi chùa cổ kính được xây dựng vào cuối thế kỷ 17 thuộc hệ phái Bắc Tông. Đây là 

ngôi chùa ra đời đầu tiên ở Nam Bộ và cũng là ngôi chùa đầu tiên có mặt tại vùng Đồng Tháp Mười. 

Đến giờ hẹn, xe đưa quý khách ra Bến đò 30/04. Quý khách lên tàu bắt đầu hành trình đi tham quan Khu du lịch Cồn 

Thới Sơn với 04 cù lao: Long, Lân, Quy, Phụng:

NGÀY 01 | TP HCM – TIỀN GIANG – CẦN THƠ (ĂN TRƯA) 



 
 

 

 

 Thuyền chạy dọc theo những 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 du khách tản bộ trên đường làng, tham quan vườn cây ăn trái, thưởng thức các loại trái cây 

theo mùa và nghe đờn ca tài tử Nam Bộ. 

 Tham quan trại nuôi ong mật, lò kẹo dừa, thưởng thức trà mật ong chanh, rượu chuối hột và bánh mứt. 

 Đi xuồng chèo len lỏi trong rạch nhỏ ngắm nhìn hai hàng dừa nước thiên nhiên và phong cảnh đơn sơ của miệt 

vườn. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng ngay tại Cồn Thới Sơn. Sau đó thuyền đưa quý khách trở lại bến tàu 30/04. 

Chiều: Xe đưa quý khách khởi hành Cần Thơ. Đến Cần Thơ, quý khách tham quan: 

 Chùa Phật Học 

 Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam 

Sau khi tham quan và chiêm bái xong, quý khách về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Tối: Quý khách tự do khám phá ẩm thực Cần Thơ. Nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

 

 

   
Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Sau đó lên thuyền tham quan Bến Ninh Kiều, du ngoạn trên Sông Cần Thơ 

đến Chợ nổi Cái Răng – Một hình thức họp chợ đặc trưng của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, Quý khách tự do 

thưởng thức và chọn mua đặc sản Miền Tây (chi phí tự túc). 

Đến giờ hẹn, quý khách lên xe khởi hành đi Châu Đốc – An Giang. Đến Châu Đốc, đoàn tham quan: 

 Miếu Bà Chúa Xứ: Là một di tích nổi tiếng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đây được coi là một 

ngôi chùa linh thiêng, là điểm đến của các du khách, đặc biệt vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. 

 Tây An Cổ Tự: Là một ngôi chùa Phật giáo – biểu tượng lịch sử cho sự giao lưu kiến trúc giữa Việt Nam và Ấn 

Độ. Điểm nhấn ấn tượng nhất của chùa là 3 ngôi cổ lầu nóc tròn hình củ hành, màu sắc sặc sỡ nhưng hài hòa. 

 Chùa Hang hay còn gọi là Chùa Phước Điền: Ngôi chùa nằm nép mình trên triền núi Sam thuộc thành phố 

Châu Đốc, tỉnh An Giang, có lịch sử hơn 100 năm, là một trong những ngôi chùa nổi tiếng cả vùng Nam Bộ. Đến 

chùa Hang, quý khách như đi qua cánh cửa mở ra một thế giới mới để trút bỏ mọi vấn vương bụi trần, hòa mình 

vào không an yên ả trong lành và êm dịu như chốn cổ tích. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 

Chiều:  Quý khách lên xe khởi hành về TP.Hồ Chí Minh. 

Tối:  Về đến TP.HCM, xe đưa quý khách về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc tour du lịch hành hương đầu năm TP.HCM – 

Tiền Giang – Cần Thơ – Châu Đốc 2 ngày 1 đêm, HDV chào tạm biệt, chúc quý khách năm mới thật nhiều sức khỏe, tài 

lộc & hẹn gặp lại quý khách trong những tour du lịch giá rẻ tiếp theo. 

 

 

 

 

 

NGÀY 02 | CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC  - TP HCM ( ĂN SÁNG, TRƯA) 

https://www.vietnambooking.com/du-lich


 
 

 

 

 

 

II. GIÁ TOUR: 

Khởi hành Khách sạn 

Giá tour 

Người lớn 
(10 tuổi trở lên) 

Trẻ em 
(5-10 tuổi) 

Em bé 
(Dưới 2 tuổi) 

Tết Âm Lịch 2020: 
Mùng 02,03,04 & 08 & Rằm 

tháng Giêng 

3 sao 1.399.000 VND 1.050.000 VND 

Miễn phí 

4 sao 1.500.000 VND 1.125.000 VND 

 

*Giá Tour bao gồm: 

 Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình (16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách 

của mỗi tour). 

 Lưu trú: 

o 01 đêm khách sạn 3* - 4* tại Cần Thơ. 

 Bữa Ăn: 

o Ăn sáng: 01 bữa ăn sáng buffet tại khách sạn. 

o Ăn chính: 02 bữa ăn chính với tiêu chuẩn 120.000 VND/suất. 

 Vé thắng cảnh các điểm có trong chương trình. 

 Hướng dẫn viên thuyết minh tiếng Việt. 

 Nước uống phục vụ trên xe. 

 Bảo hiểm du lịch: mức đền bù tối đa 20.000.000VND/1 người/1 vụ. 

 Quà tặng: mũ du lịch Vietnam Booking 

 

*Giá Tour không bao gồm: 

 Chi phí ăn sáng. 

 Hương hoa + tiền lẻ viếng đền chùa. 

 Vui chơi giải trí  cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 

 Tiền típ cho hướng dẫn viên và tài xế. 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch sẽ phụ thu thêm 10% 

trên giá tour. 

Lưu ý: Giá trẻ em chỉ áp dụng khi số lượng trẻ em không chiếm đến 10% số lượng cả đoàn khách 

*Phụ thu phòng đơn: 

 Khách sạn 3*: 300.000 VND/1 người/tour. 

 Khách sạn 4*: 400.000 VND/1 người/tour. 



 
 

 

 

 

 

III. QUY ĐỊNH: 

*Quy trình đăng ký Tour: 

- Đợt 01: Quý khách thanh toán 70% giá trị của tour ngay khi đăng kí mua tour. 

- Đợt 02: Quý khách thanh toán 30% giá trị của tour trước lịch khởi hành 03 ngày. 

*Lưu ý: Đối với những tour quý khách đăng kí sát lịch khởi hành từ 03 cho đến 05 ngày, quý khách vui lòng thanh toán 

100% giá trị của tour. 

 

*Điều kiện hủy Tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh 

toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy 

chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc 

email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang 

Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có mức hỗ trợ Quý khách 

hàng thỏa đáng. 



 
 

 

Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy định của Vietnam Booking và toàn 

bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

 

Phí hủy được quy định như sau: 

 Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour. 

 Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 

 Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

 Hủy  05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour . 

 Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 5 ngày trước ngày khởi hành. 

 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công 

ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

 Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 

 

Những Lưu ý khác: 

 Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo quy định. 

 Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách đến trễ. 

 Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMTND hoặc Passport). 

 Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình. 

 Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 

 Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày khởi hành cụ 

thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

 Qui định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h. 

 

 

 

Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của 

các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay đổi lộ 

trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những 

thiệt hại phát sinh. 

 

 


