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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

CẦN THƠ ECOLODGE RESORT 
 

-  Thời gian: 02 ngày  01 đêm 

-  Khởi hành trong tuần: Ngày 11/1/2022; 20/1/2022 
-  Khởi hành cuối tuần: Ngày 8/1/2022; 22/1/2022 
 

Ngày 01: Tp.HCM – CẦN THƠ  
6h00: Khởi hành tại 335–345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Bến Tre, ăn sáng tại nhà hàng 
Vạn Thịnh Phát. 
9h40: Đoàn đến Cần Thơ tham quan Khu du lịch Làng sinh thái Mỹ Khánh với Nhà Cổ 115 
năm tuổi; Vườn Hoa Mỹ Khánh; Vườn trái cây; Khu nhà văn hóa 4 dân tộc Kinh – Hoa – 
Chăm – Khơ Me; Vườn thú; Trại nuôi ong mật… Ăn trưa tại nhà hàng Mỹ Khánh.  
 

Buổi chiều: Xe đưa Đoàn vào khu nghỉ dưỡng đặc biệt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long -  Cần Thơ 
EcoLodge Resort tiêu chuẩn 4 sao nhận phòng, tự do thư giãn, sử dụng các dịch vụ tại resort 4 
sao thân thiện với thiên nhiên tại Cần Thơ. 
18h30 : Đoàn tập trung tại nhà hàng dùng cơm tối. Nghỉ đêm tại resort. 
 

Ngày 02: CẦN THƠ – TP.HCM 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng tại resort, tự do thư giãn và sử dụng các dịch vụ tại resort như hồ bơi, 
câu cá, xe đạp tại resort…11h00: Đoàn trả phòng, ăn trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.HCM. Kết thúc chuyến đi. 
(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 

 

GIÁ TOUR TRONG TUẦN: 1.670.000VNĐ/Khách 
 

GIÁ TOUR CUỐI TUẦN: 1.870.000VNĐ/Khách 

Giá tour bao gồm: 
 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình. 
 + Ăn theo chương trình: 02 buổi sáng và 03 buổi chính. 
 + Lưu trú tiêu chuẩn 4 sao: Can Tho Eco Lodge Resort (https://cantho.ecolodge.asia). 
 + Phí tham quan theo chương trình.  
 + Hướng dẫn viên và nhân viên y tế phục vụ Đoàn. 
 + Nước uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). Nón du lịch. 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/khách. 
 

Giá tour không bao gồm:  
 - Chi phí cá nhân ngoài chương trình.  
 - Phụ thu phòng đơn: 650.000đ/khách (trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dưới 04 tuổi: 10% giá tour (có ghế ngồi,có suất ăn,ngủ chung với người lớn). 
- Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour(có ghế ngồi,có suất ăn,ngủ chung với người lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
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