
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ TÂY ĐÔ 

TRẢI NGHIỆM RESORT 6 SAO AZERAI CANTHO 

 
 

KHỞI HÀNH 28-30/5/2021 
Azerai Cần Thơ! 

      Nằm nơi cồn Ấu hoang sơ và trong lành, bốn bề là không gian yên ả của dòng sông Hậu 

hiền hòa, khu nghỉ dưỡng Azerai Cần Thơ trải rộng trên diện tích hơn 8 héc-ta với hệ thống 

phòng hiện đại và đẳng cấp, được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống pha chút hơi thở 

hiện đại. 

 

 NGÀY  01:  SÀI GÒN – CĂN NHÀ MÀU TÍM - CẦN THƠ 

05H30 Xe và HDV Công Ty H&H Travel đón khách Tại điểm hẹn, khởi hành đi Cần Thơ. 

07h00: Quý khách dừng chăn ăn sáng tại nhà hàng Bắc Kim Thang. 

07h45: Tiếp tục lộ trình về với khu vực Miền Tây Nam Bộ, với đồng bằng sông Cửu Long, 

với những cánh đồng lúa bất tận, những con sông thơ mộng và nghe kể về cuộc nam tiến của 

các vị vua nhà Nguyễn. Qua cầu Cần Thơ quý khách dừng chân tham quan CĂN NHÀ 

MÀU TÍM – QUÁN CÀ PHÊ, PHIM TRƯỜNG ẤN TƯỢNG Ở CẦN THƠ 

 

 3 ngày 2 đêm – đi xe về xe 



Căn nhà màu tím ở Cần Thơ đang trở 

thành địa điểm du lịch cực hot và hấp dẫn 

tại đất Tây Đô với phong cách thiết kế 

độc đáo chỉ với duy nhất 1 gam màu “tím 

lịm tìm sim”. Căn nhà màu tím còn là 

phim trường hấp dẫn thu hút lượng lớn 

giới trẻ thường xuyên lui tới tham quan 

chụp ảnh check-in, thưởng thức cafe. 

Đúng như tên gọi, các chi tiết từ căn nhà 

đến khuôn viên đều tràn đầy sắc tím “đốn 

tim” hàng ngàn du khách khi đến đây 

 

12h00: Quý khách dùng bữa trưa tại Thành Phố Cần Thơ.Thời gian từ bến tàu Ninh Kiều 

đưa bạn tới resort mất khoảng 10 phút và làm thủ tục nhận phòng nghỉ ngơi tại Resort cao 

cấp nhất Cần Thơ. Tại Azarai Resort du khách có thể cảm nhận kỳ nghỉ ở miền Tây sông 

nước với các bungalow có hướng nhìn ra các hồ lớn, sông hoặc vườn cùng không gian 

biệt lâp hoàn toàn với đô thị ồn ào. 

Chiều: Qúy khách tự do trải nghiệm Các bungalow có không gian mở với kính trong 

suốt cùng nội thất có gam màu trung tính cho phép du khách tận hưởng tối đa ánh nắng 

và thiên nhiên bên ngoài. 

Ngoài ra khu nghỉ dưỡng Nova Phù Sa Azerai còn cung cấp các dịch vụ bổ sung khác 

như: hồ bơi, spa, phòng tập thể dục, phòng tập yoga và thiền, sân tennis, nhà hàng với 

nhiều lựa chọn ẩm thực đa dạng, salon tóc, cửa hàng quà lưu niệm và còn các dịch vụ 

thú vị khác. 

Tối: Qúy khách xuống cano  đưa quý khách qua bên Ninh Kiều cùng cơm tối và tự do 

khám phá bến Ninh Kiều về đêm.  

 

 

 NGÀY  02:    CẦN THƠ – CỒN SƠN – CÁ LÓC BAY 

Sáng: Quý khách dùng Bữa sáng đặc sắc tiêu chuẩn quốc tế tại nhà hàng THE CAFÉ  

08h00: Ra tàu đưa quý khách qua bến Ninh Kiều xe rước đoàn đưa đi tham quan khu du 

lịch Cồn Sơn. Quý khách di chuyển lên phà ngang để đến được cồn Sơn và trải nghiệm 

cuộc sống bình dị của cư dân miền sông 

nước Nam Bộ. Tiếp đến, quý khách lên tham 

quan bè cá, tìm hiểu quy trình nuôi cá thát 

lát, cá trạch lẩu, lươn,...Quý khách tiếp tục 

tản bộ trên con đường qua những vườn cây 

ăn trái xum xuê rợp bóng mát, thưởng thức 

các loại trái cây (tùy mùa): vú sữa, nhãn, 

chôm chôm, bưởi, dâu da,... 

11:30: Đoàn dùng cơm trưa tại Khu du lịch. 

12:30: Lên xuồng nhỏ men theo kênh rạch 

đến tham quan nhà vườn “cá lóc bay”. 



 

14h00: Về lại resort nghỉ ngơi và tự do tắm hồ bơi 

Tối: Quý khách dùng tiệc nướng BBQ tại resort. Nghỉ đêm tại resort. 

 

NGÀY 3: CẦN THƠ – CHỢ NỔI CÁI RĂNG - TPHCM  

Sáng 05h00: Hướng dẫn viên đón Quý 

khách xuống tàu du lịch khởi hành tham 

quan tour chợ nổi Cái Răng Xuôi dòng 

sông Cần Thơ nhìn ngắm khung cảnh mua 

bán sinh hoạt của người dân hai bên bờ 

sông. Đến Chợ nổi Cái Răng tàu sẽ len lỏi 

đưa du khách tìm hiểu nét văn hóa độc đáo 

của người dân vùng sông nước, đó là hình 

thức họp chợ trên sông. Du khách sẽ bị thu 

hút bởi âm thanh náo nhiệt từ sự buôn bán 

tấp nập, nhộn nhịp của rất nhiều ghe xuồng đầy ấp trái cây, rau quả từ các nhà vườn đang buôn 

bán trên chợ nổi, hoặc sẽ thấy rất lạ và vui mắt khi nhìn thấy những sản phẩm cây trái đồng bằng 

được treo lủng lẳng trên cây sào mà người ta gọi là Cây Bẹo. sau đó Quý khách quay về resort 

dùng Bữa sáng đặc sắc tiêu chuẩn quốc tế tại nhà hàng THE CAFÉ. Sau đó sử dụng xe đạp 

dạo quanh khu nghỉ dưỡng, phòng gym, sân tennis với banh và vợt, khu vui chơi trẻ em Thư 

giãn tại hồ bơi lớn ngoài trời chiêm ngưỡng “di sản xanh” - những gốc cây cổ thụ tuổi đời 

gần trăm năm. 

11h30: Qúy khách làm thủ tục trả phòng 
12h00: Dùng bữa trưa tại Thành phố Cần Thơ, Sau đó xe đưa quý khách trở lại Tp.HCM. 

Trên đường, xe ghé trạm dừng chân để Quý khách mua đặc sản Miền Tây như: Nem Lai 

Vung, các loại bánh và trái cây miền sông nước làm quà cho người thân. Đoàn về đến 

Tp.HCM, kết thục chương trình, chia tay và hẹn tái ngộ cùng Quý khách. 

***Tùy điều kiện thực tế trình tự tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ 

điểm tham quan nêu trong chương trình. 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên )  
 

GIÁ TOUR  

CHO 1 KHÁCH 

RESORT 6 SAO 

AZARAI CAN THO 

https://azerai.com/resorts/azerai-can-tho 

 

7.988.000 

VNĐ/PAX 

 

 

1 BUỔI TIỆC BBQ TẠI RESORT 

700.000VNĐ/PAX 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 2 

ĐẾN 5 TUỔI: Miễn phí 

(cha me tự lo) 
GIÁ TOUR TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 11 TUỔI: 50% 



 

GIÁ VÉ BAO GỒM  

+ Xe chất lượng cao. 

+ Resort 6 sao Azarai Cantho ). 

+ Điểm tâm sáng: 01 bữa sáng tiêu chuẩn gồm 01 tô và 01 ly & 2 bữa Buffer Quốc Tế 

+ Ăn chính: 04 bữa ăn chính tiêu chuẩn 150.000 VND/suất + 01 bữa tiệc BBQ tiêu chuẩn 

700.000/suất 

+ Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

+ Vé vào cửa các thắng cảnh, vé tàu cao tốc, xe trên đảo. 

+ Khăn lạnh, nước suối 01 chai/ ngày. 

+ Quà tặng nón du lịch H&H TRAVEL 

+ Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 

50.000.000vnđ/trường hợp. 

 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM  

 

+ Ăn uống + vui chơi giải trí cá nhân và các chi phí khác ngoài chương trình. 

+ Phụ thu phòng đơn và các chi phí không đề cập trong chương trình.  

+ Tiền tips cho Tài xế và HDV. 

 

GIÁ VÉ TRẺ EM:     

+ Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 100% vé tour. 

+ Trẻ em từ 05 → dưới 11 tuổi mua 50% vé (01 suất ăn + 01 ghế ngồi, ngủ chung phòng với 

gia đình). 

+ Trẻ em dưới 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo chi phí ăn uống, vé tham 

quan (nếu có). 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, từ em thứ 02 trở lên phải mua 50% vé. 

 

bay. 


