
TEAM BUILDING - GALA DINNER

Thời gian: 2 ngày 1 đêm | Phương tiện: Ôtô du lịch, tàu thủy | Khởi hành: Theo

yêu cầu
32

CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT

- Chùa Phật Ngọc Xá Lợi

- Căn nhà màu tím

- Chùa Khmer Munir Ansay

- Cầu Tình Yêu

- Chợ nổi Cái Răng



- Nhà cổ Bình Thủy

- Khu du lịch Cồn Sơn



\

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối

Buổi sáng:

06:00 Xe và Hướng dẫn viên Công ty VIETNAM BOOKING đón khách và bắt đầu chuyến tour Vĩnh
Long – Cần Thơ 2n1d khách đoàn. Khởi đầu hành trình, du khách sẽ tham gia vào các trò
chơi tập thể vui nhộn và nhận những phần quà hấp dẫn. Quý khách nghỉ ngơi và dùng bữa
sáng tại nhà hàng Trung Lương với điểm tâm sáng bằng combo cao cấp.

08:00 Tiếp tục hành trình, đoàn di chuyển qua địa danh đầu tiên khi đến với Vĩnh Long là cầu Mỹ
Thuận – cây cầu dây văng đầu tiên dài nhất tại Việt Nam.

09:30 Xe và HDV đưa đoàn với điểm tham quan đầu tiên nổi tiếng của vùng đất Vĩnh Long - Chùa
Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long. Đây là một trong những ngôi chùa cổ của miền Tây khi được
xây dựng vào năm 1970. Do đó, Quý khách có thể chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo
và tham quan Bảo Tháp Xá Lợi cao 45m.

Buổi trưa:

11:45 Đoàn di chuyển đến Cần Thơ và dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Buổi chiều:

14:30 Xe và HDV đưa đoàn đến tham quan những địa điểm nổi tiếng khi du lịch Cần Thơ. Đầu tiên
là căn nhà màu tím. Đến với nơi đây, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi tất cả mọi thứ đều được
phủ lên mình sắc tím mộng mơ. Du khách có thể vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi tách cà phê và
chụp ảnh thỏa thích với khuôn viên khoảng 5.000m2.

16:00 Đoàn di chuyển về trung tâm Cần Thơ để tham quan Chùa Khmer Munir Ansay. Đây là ngôi
chùa Khmer có đường nét kiến trúc độc đáo và “tuổi đời” lâu năm nhất tại Cần Thơ. Do đó, du
khách có thể thấu hiểu hơn về nét văn hóa rất riêng của người dân bản địa và tạm thời tránh
khỏi những xô bồ của đời thường.

17:30 Đoàn di chuyển tới khách sạn trung tâm bến Ninh Kiều để nhận phòng và nghỉ ngơi.



Buổi tối:

19:00 Quý khách đến nhà hàng du thuyền dùng cơm chiều với những món ăn mang hương vị miền
Tây. Song với đó, du khách còn được lắng nghe giai điệu đờn ca tài tử và ngắm nhìn khung
cảnh Cần Thơ khi lên đèn.

21:00 Tàu cập bến, đoàn di chuyển đến check in tại cây cầu đi bộ Cần Thơ hay còn được gọi với một
tên khác là “Cầu tình yêu đầu tiên ở miền Tây”. Sau đó, du khách tự do đi dạo chợ đêm
Ninh Kiều và phố ăn vặt Cần Thơ.



Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa

Buổi sáng:

05:00 Xe và HDV đưa du khách đón ngày mới bằng trải nghiệm tham quan chợ nổi Cái Răng. Đến
với nơi đây, du khách có thể tìm hiểu lối sống độc đáo của người dân miền Tây sông nước vô
cùng sầm uất. Đoàn di chuyển trở lại khách sạn dùng bữa sáng buffet và làm thủ tục trả
phòng.

08:15 Xe đưa quý khách đến tham quan nhà cổ Bình Thuỷ. Đây là ngôi nhà cổ được đánh giá đẹp
nhất của thành phố Cần Thơ với niên đại hơn 100 năm. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác
vương giả khi dạo bước giữa sự giàu sang ngày ấy.

09:15 Đoàn lên đò đến với khu du lịch Cồn Sơn. Quý khách được trải nghiệm những hoạt động
mang đậm chất Tây Nam Bộ. Qua đó, du khách sẽ cảm nhận được sự mộc mạc, chân chất của
làng quê Nam Bộ.

09:30 Quý khách được tìm hiểu về hình thức nuôi cá vô cùng độc đáo của người dân bản địa tại
Làng Cá Bè. Chưa dừng lại tại đó, du khách còn được thưởng thức món chả cá thác lác và trải
nghiệm massage cá có vảy. Khi du khách dạo quanh con đường rợp bóng cây xanh, Quý
khách sẽ được tham quan các vườn trái cây theo mùa và trải nghiệm khu Cá Lóc Bay cực
kỳ độc đáo.

Buổi trưa:

11:15 Đoàn dùng bữa trưa với các món ăn dân dã miền quê.

Buổi chiều:

18:00 Xe và HDV đưa đoàn trở lại điểm hẹn ban đầu, kết thúc hành trình tour Vĩnh Long – Cần Thơ
2n1d khách đoàn, hướng dẫn viên thay mặt Công ty VIETNAM BOOKING gửi lời cảm ơn,
chia tay Quý khách, hẹn ngày gặp lại.



BẢNG GIÁ TOUR VĨNH LONG - CẦN THƠ 2N1Đ. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/
KHÁCH

(áp dụng cho đoàn 40 khách)

KHÁCH SẠN
10 - 14
KHÁCH

15 - 20
KHÁCH

21 - 28
KHÁCH

29 - 35
KHÁCH

36 - 45
KHÁCH

KHÁCH SẠN 3
SAO

1.999.000 Đ 1.990.000 Đ 1.790.000 Đ 1.690.000 Đ 1.599.000 Đ

KHÁCH SẠN 4
SAO

2.199.000 Đ 2.190.000 Đ 1.990.000 Đ 1.899.000 Đ 1.799.000 Đ

KHÁCH SẠN 5
SAO

2.390.000 Đ 2.290.000 Đ 2.099.000 Đ 1.999.000 Đ 1.950.000 Đ

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH KHÁC TẠI VĨNH LONG - CẦN THƠ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH:
●Những địa danh nổi tiếng: Khu Du Lịch Vinh Sang, Lò Hủ Tiếu, Làng Du Lịch Mỹ Khánh, Bảo Tàng

Cần Thơ,...
●Những địa danh gần gũi với thiên nhiên: Chợ Nổi Trà Ôn, Cù Lao An Bình, Miệt Vườn Phong Điền,

Bãi Biển Cần Thơ, Vườn Cò Bằng Lăng, Làng Hoa Bà Bộ,...
●Những thác, hồ nước đẹp: Hồ Sông Quao, Hồ Nước Nóng Bưng Thị,...
●Những ngôi chùa, nhà thờ: Văn Thánh Miếu, Chùa Cổ Long An, Chùa Tiên Châu, Đình Long Thanh,

Chùa Ông, Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam,...

DỊCH VỤ BAO GỒM:
● Vận chuyển:

✔ Xe du lịch đời mới, ghế bật mềm, tivi giải trí, máy lạnh tham quan suốt tuyến.
● Lưu trú: Phòng ở tiện nghi, máy nước nóng lạnh, tủ lạnh, điện thoại... phòng 2 – 3 khách/phòng.

✔ 3 sao:  Tây Đô, Anh Đào Mekong,... hoặc tương đương.
✔ 4 sao: Vạn Phát Riverside,… hoặc tương đương.
✔ 5 sao : Mường Thanh,… hoặc tương đương.

● Ăn uống:
✔ Ăn sáng ngày 1 tô/ly: bún, phở, bún mộc, hủ tíu, bánh mì ốp la... giải khát cafe, trà, nước
ngọt.
✔ Khách ở tiêu chuẩn 3,4 sao ăn sáng Buffet tại nhà hàng khách sạn.
✔ Ăn chính: 03 bữa thực đơn phong phú, thay đổi theo từng bữa ăn đặc sản địa phương.
✔ Đặc biệt có 1 bữa ăn tối sang trọng, lãng mạn trên du thuyền Cần Thơ.

● Hướng dẫn viên: thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến.
● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/vụ.
● Tham quan: Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình.
● Phục vụ: Khăn lạnh (01 cái/ngày) + Nước suối Aquafina 500ml (01 chai/khách/ngày) + Quà

tham gia trò chơi trên xe.

KHÔNG BAO GỒM:
● Vui chơi giải trí, dịch vụ cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình.
● Thuế 8% VAT.
● Tiền Tip cho tài xế và hướng dẫn viên nếu phục vụ đoàn tốt.



● GIÁ TOUR – ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐI THEO:
● Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (gia đình tự túc lo cho bé). Mỗi gia đình kèm 01 bé miễn phí, nếu

nhiều hơn phải phụ thu 50% giá tour). Tùy vào từng điểm tham quan đối với những trẻ miễn phí
tour nếu điểm tham quan đó tính phí thì cha mẹ tự lo cho bé.

● Trẻ em từ 5 – 10 tuổi tính 70% vé người lớn. Tiêu chuẩn: có suất ăn + chỗ ngồi trên xe + vé tham
quan, nhưng ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ em không có tiêu chuẩn giường ngủ).

● Từ 10 tuổi trở lên tính vé như người lớn.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:
Quý khách vui lòng thanh toán các khoản hủy tour, lệ phí cụ thể:
● Hủy tour ngay sau khi đăng ký: phí phạt 30% giá tour.
● Hủy tour từ 07 ngày khởi hành: phí phạt 70% tổng giá trị đăng ký tour.
● VIETNAM BOOKING không giải quyết các trường hợp hủy tour 05 ngày khởi hành, phí phạt

100% giá tour.

LƯU Ý:
● Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nhưng không huỷ bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thoả thuận với đoàn.
● Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’.
● Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ,

không mang vali lớn. Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc không có cha mẹ đi cùng thì cần giấy cam
kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.

● Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong quá trình tham quan du lịch.
● Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Công ty. Những thắc mắc, khiếu

nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết.
“Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… 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 Công ty 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”

Kính Chúc Quý Khách Chuyến Du Lịch Nhiều Kỉ Niệm Và Niềm Vui

VIETNAM BOOKING – NIỀM TIN CỦA BẠN


