
 
 

CÔNG TY TNHH HTS INTERNATIONAL – HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
VĂN PHÒNG 01: Villa Lapaloma, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hòa 

VĂN PHÒNG 02 : 274/52 đường 23/10, TP Nha Trang, Khánh Hòa 
HOTLINE: (0918).97.79.68 

 
ĐỒNG THÁP -  CHÂU ĐỐC – CẦN THƠ – MỸ THO 

(Chương trình 4 ngày 4 đêm) 
HTS International  Travel hân hạnh mang tới quý du khách tour du lịch miền Tây - Đồng Tháp – Châu 
Đốc – Cần Thơ – Mỹ Tho. Tour du lịch khởi hành từ thành phố biển Nha Trang  đưa du khách đến với 
miền Tây sông nước với vườn hoa Tân Quy Đông rực rỡ, vườn quốc gia Tràm Chim nơi lưu giữ những 
động vật và thực vật quý hiếm đã được ghi trong sách đỏ của thế giới, viếng và cầu tài lộc, hạnh phúc ở 
miếu Bà Chúa Xứ linh thiêng, thăm vườn trái cây Vàm Xáng để thưởng thức những đặc sản trái cây đầu 
mùa, xuôi dòng mái chèo qua con kênh con rạch tại Mỹ Tho. Tour Du Lịch miền Tây - Đồng Tháp – 
Châu Đốc – Cần Thơ – Mỹ Tho chắc chắn là hành trình thú vị cho du khách đến với miền song nước 
hữu tình này. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÊM 01: NHA TRANG – TP.HCM (tàu lửa) 

HDV HTS International Travel đón đoàn tại Ga Nha Trang, đoàn lên tàu cho chuyến hành trình vào 

TP.HCM. Đoàn nghỉ đêm trên tàu. 

 

NGÀY 1: TP. HCM – SA ĐÉC – KDL GÁO GIỒNG  (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Hướng dẫn viên và xe HTS International Travel đón đoàn khởi hành đi TP. Sa Đéc – Đồng 

Tháp.  Đến Sa Đéc đoàn tham quan:  

- Vãn cảnh và chụp những tấm hình rực rỡ sắc hoa tại Làng Hoa Tân Quy Đông một trong làng 

hoa nổi tiếng nhất xứ miền Tây, đồng thời cũng là vựa hoa lớn nhất khu vực miền Nam 

- Tham quan: Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê nơi bắt nguồn của tác phẩm L’Amant tiếng Việt là Người tình 

của  nữ nhà văn Marguerite Duras - cuốn tiểu thuyết được dịch ra 43 thứ tiếng trên thế giới và đoạt 

được giải thưởng Goncourt (giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp) 

Sau khi tham quan đoàn khởi hành KDL Gáo Giồng – điểm du lịch đậm chất miền Tây Nam Bộ tại Thành 

phố Cao Lãnh – Đồng Tháp. Đoàn dùng bữa trưa với nhiều đặc sản Nam Bộ hấp dẫn tại KDL Gáo Giồng. 



 
Buổi chiều: Đoàn đi tham quan Vườn Quốc Gia Tràm Chim – nơi có loài chim đặc trưng quý 

hiếm nhất có trong sách đỏ chính là sếu đầu đỏ. (bao gồm tàu tham quan). Sau khi tham quan 

đoàn di chuyển về thành phố Cao Lãnh nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm tại thành phố Cao Lãnh. 

 

NGÀY 2: CAO LÃNH – CHÂU ĐỐC – MIẾU BÀ CHÚA XỨ (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng sau đó trả phòng và di chuyển đi Châu Đốc – An Giang. Đến Châu Đốc 

đoàn đi tham quan: 

• Tham quan và xin lộc đầu năm tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam di tích lịch sử, kiến trúc và 

tâm linh bậc nhất tại tỉnh An Giang và tại miền Tây.  

• Đoàn tham quan Núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cẩm Sơn có độ cao 705 m so với mặt nước 

biển, là ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn.  

Sau khi tham quan, đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.  

Buổi chiều: Đoàn nhận phòng khách sạn sau đó tiếp tục tham quan các thắng cảnh: 

• Tây An Cổ Tự (Chùa Tây An Núi Sam) - ngôi chùa độc đáo với kiến trúc kết hợp phong cách 

nghệ thuật Ấn Độ và kiến trúc cổ dân tộc đầu tiên tại Việt Nam. 

• Lăng Thoại Ngọc Hầu, đền thờ ông Thoại Ngọc Hầu – người có công lao rất lớn đối với vùng 

đất Nam Bộ, ngôi mộ được xây vào thập niên 30 của thế kỷ 20. 

Đoàn dung bữa tối tại nhà hàng. 

Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm tại thị xã châu Đốc. 

 

NGÀY 3: CHÂU ĐỐC – CẦN THƠ (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng. Sau đó đoàn khởi hành đi Cần Thơ.  Đến Cần Thơ, đoàn 

tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam – thiền viện lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Sau đó đoàn 

dùng trưa tối tại nhà hàng và di chuyển về khách sạn nhận phòng. 

Buổi chiều: Đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi, sau đó đi tham quan: 

• Tham quan Vườn trái cây Vàm Xáng – điểm du lịch mới hấp dẫn với vườn trái cây đặc sản Nam 
Bộ đang được du khách yêu thích trong thời gian gần đây. 

•  Khu vực cầu đi bộ Cần Thơ (cầu Tình Yêu), ngắm cảnh Tây Đô bên dòng sông Hậu. 
Sau khi tham quan Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng sau đó về lại khách sạn nghỉ ngơi. 
Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm tại thành phố Cần Thơ.  
 

NGÀY 4: CẦN THƠ – MỸ THO – TP.HCM – NHA TRANG (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng sau đó đoàn lên thuyền đi tham quan chợ nổi Cái Răng - 

một trong những chợ trên sông nổi tiếng và nhộn nhịp nhất ở miền Tây Nam Bộ, đoàn tham quan cảnh tấp 

nập mua bán trên sông là một nét văn hóa rất đặc sắc ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long. 

Về lại khách sạn, đoàn trả phòng khởi hành đi Mỹ Tho 

Đến Mỹ Tho, Tiền Giang, đoàn tham quan: 



 
- Chùa Vĩnh Tràng với lối kiến trúc kết hợp Châu Âu và Châu Á. 

- Đoàn xuống bến đò 30/04 và xuống thuyền thưởng ngoạn cảnh sông nước miền Tây Nam Bộ với 

4 cù lao: Long, Lân , Quy, Phụng, thưởng thức các đặc sản miền sông nước hương vị ngọt ngào 

của trái dừa xiêm, mật ong, các loại mứt và nghe nhạc tài tử Nam Bộ - di sản văn hóa phi vật thể 

được Unessco công nhận cho người dân Nam Bộ. 

- Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 

Buổi chiều: Sau khi tham quan Mỹ Tho, đoàn khởi hành về TP.HCM và dùng bữa tối tại nhà hàng. Tiếp 

đó, đoàn di chuyển ra Ga Sài Gòn để lên tàu về lại thành phố Nha Trang.  

Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm trên tàu về lại Nha Trang 

Kết thúc hành trình tour miền Tây đầy thú vị cùng HTS International Travel. 

 

HTS International Travel – chân thành cảm ơn quý khách. 

 
 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ 
GIÁ TOUR Vui lòng liên hệ 

 
* Giá áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên* 

 

• Giá tour trọn gói bao gồm: 
1. Vận chuyển: Xe đời mới máy lạnh phục vụ theo chương trình.  
2. Lưu trú: Khách sạn 3 Sao tại Đồng Tháp, Châu Đốc và Cần Thơ (02-03 khách/phòng) 
3. Ăn uống: 03 bữa ăn sáng tại khách sạn 

  08 bữa chính tại nhà hàng  : 150.000 đồng/khách/suất. 

4. Tham quan:  
 Các điểm tham quan:  

Ø Tràm Chim                 :    20.000 đồng/khách/lượt 
Ø Tàu tham quan Tràm Chim    :  800.000 đồng/tàu/lượt 
Ø Vé tham quan Núi Cấm    :    20.000 đồng/khách/lượt 
Ø Cáp treo khứ hồi Núi Cấm    :  180.000 đồng/khách/lượt 
Ø Land tour Mỹ Tho                     :    60.000 đồng/khách/lượt 
Ø Tàu chợ nổi cái răng     :   730.000 đồng/tàu/lượt 
Ø Làng Hoa Tân Quy Đông    :   40.000 đồng/khách/lượt 
Ø Nhà Cổ Huỳnh Thủy Lê    :   15.000 đồng/khách/lượt 
Ø KDL Gáo Giồng     :   10.000 đồng/khách/lượt 
Ø Vườn Trái Cây Vàm Xáng    :   40.000 đồng/khách/lượt 

5. Quà tặng: Nón, khăn, nước suối (8 chai/khách/tour). 
6. Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 
7. Thuế VAT (10%). 
8. Chi phí Bảo Hiểm Du Lịch 

• Giá vé trẻ em: 
Ø Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn Phí Giá Tour, các chi phí phát sinh Ba, Mẹ tự thanh toán. 



 
Ø Trẻ em từ 5 tuổi - dưới 11 tuổi: 60 % giá tour (ngủ chung với Ba, Mẹ). 
Ø Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Bằng giá tour người lớn. 

• Giá tour không bao gồm: 
Ø Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi. 
Ø Chi phí tham quan ngoài chương trình 
Ø Chi phí ngủ phòng đơn. 
Ø Chi phí khác 

 
 


