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Thời gian:  2 ngày 1 đêm 

Phương tiện: Xe du lịch 

Khởi hành: Sáng thứ 7 hàng tuần 

TOUR MỸ THO – BẾN TRE -  CẦN THƠ  
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NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – MỸ THO – CỒN THÁI SƠN – CỒN PHỤNG – BẾN 

TRE – CẦN THƠ – ĂN TỐI TRÊN DU THUYỀN 5 SAO  (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

 

Buổi sáng: 

05h00: Xe và Hướng dẫn viên của Vietnam Tourist đón quý khách tại điểm hẹn để khởi 

hành đi tour Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ 2 ngày 1 đêm. Trên đường đi, đoàn sẽ cùng 

HDV giao lưu, sinh hoạt và nghỉ ngơi trên xe. 

Các điểm đón tour: 

- Địa điểm 1: Văn phòng VIETNAM TOURIST - Số 54, đường D9, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, HCM (Lúc 05h00) 

- Địa điểm 2 : Trung tâm thương mại Pico Plaza (Lotte Cộng Hòa), số 20 Cộng Hòa, 

P.12, Tân Bình (05h45) 

- Địa điểm 5: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 6, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 (06h00) 

- Địa điểm 6: Bến xe miền tây - Cây xăng Comeco (06h30) 

08h00:  Đoàn ghé chạm dừng chân dùng bữa sáng, sau đó tiếp tục khởi hành đi Mỹ Tho.  

09h00:  Xe đưa du khách đến Bến đò Mỹ Tho, thuyền máy đưa quý khách di chuyển bằng 

thuyền trên sông Tiền, ngắm nhìn các làng nuôi cá bè trên sông, ngắm cầu RẠCH MIỄU và 

bốn cù lao: Long, Lân, Qui, Phụng. 

09h30:  Tàu Ghé Cồn Lân (Cù Lao Thới Sơn ) , quý khách tản bộ trên con đường 

làng, tham quan nhà dân, và vườn cây ăn trái, thưởng thức các loại trái cây theo mùa và nghe 

đàn ca tài tử Nam Bộ. Đến tham quan trại nuôi ong mật, thưởng thức trà mật ong chanh. 

10h00: Qúy khách dùng xuồng chèo len lỏi vào rạch nhỏ ngắm nhìn 2 hàng dừa nước thiên 

nhiên và phong cảnh đơn sơ của miệt vườn. Đoàn sẽ trãi nghiệm cảm giác đi xuồng chèo 

trong con rạch nhỏ dưới hai hàng dừa nước xanh mát. Đến nhà dân, đoàn dừng chân thưởng 

thức tách trà mật ong, đoàn tiếp tục đi bộ trên đường làng. Đoàn tham quan lò kẹo dừa – đặc 

sản Bến Tre, tham quan lò bánh tráng. 

Trở ra thuyền lớn, xuôi theo dòng sông Tiền, thuyền sẽ đưa quý khách đến tỉnh Bến Tre để 

tham quan lò kẹo dừa đặc sản của Bến Tre, lò bánh tráng ở xã Tân Thạch. Lên xe 
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ngựa đi tham quan đường làng xã Tân Thạch để du khách ngắm nhìn những vườn cây ăn 

trái và cuộc sống bình dị của người dân xứ dừa. 

Buổi trưa: 

12h00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng nằm cạnh bờ sông Tiền, với các món đặc sản miền sông 

nước. 

THỰC ĐƠN 

1. Cá tai tượng chiên xù 

2. Gà chiên + xôi phồng 

3. Gỏi mít tai heo + tép 

4. Lẩu cua đồng + cà pháo 

5. Rau luộc kho quẹt 

6. Thịt kho tiêu 

7. Cơm trắng + trà đá + tráng miện 

Buổi chiều: 

13h00: Đoàn lên tàu quay lại bến thuyền Mỹ Tho, trên đường về thuyền đi ngang qua di 

tích Ông 2 Đạo Dừa (Cồn Phụng ) , quý khách sẽ được nghe về sự tích Ông Đạo Dừa là 

người sáng lập Đạo Dừa; hay còn gọi là Hòa đồng Tôn giáo. Là một trong nhiều đạo tồn tại 

ở Miền Nam trước 1975. Đạo Dừa chủ trương hòa đồng tôn giáo, tổng hợp tinh hoa của 

nhiều tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, Kitô giáo. Dựng đàn Bát quái, lập thuyền Bát 

nhã,…Với đài lộ thiên để cầu Phật, tiên, thánh…. 

14h00: Qúy khách lên xe đi Cần Thơ 

16h00: Đến Cần Thơ, quý khách nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi 

19h00: Qúy khách lên Du Thuyền để dùng cơm tối và đi dạo 1 vòng vãn cảnh trên sông Cần 

Thơ. Quý khách sẽ được hòa mình vào không khí miền sông nước với nhưng tiếng đờn ca tài 

tử của vùng đất Nam Bộ. Những màn biểu diễn ảo thuật đặc sắc. Quý khách sẽ được giao lưu 

tiếng hát của mình trong chương trình hát với nhau. 

THỰC ĐƠN 

1. Cá thác lác rút xương chiên xả 
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2. Chả giò du thuyền 

3. Mực xào chua ngọt 

4. Rau tập tàng luộc 

5. Thịt ba chỉ ram mặn 

6. Lẩu chua cá lăng 

7. Cơm trắng + trái cây + trà đá 

 

Buổi tối: Qúy khách tự do khám phá bến Ninh Kiều - Cần Thơ về đêm 

NGÀY 2: CHECK IN CHỢ NỔI CÁI RĂNG - THAM QUAN LÒ HỦ TIẾU TRUYỀN 

THỐNG – ĐI XE ĐẠP NGẮM THÔI QUÊ - ĐI XUỒNG BA LÁ VÀO THAM QUAN 

VƯỜN TRÁI CÂY – CĂN NHÀ MÀU TÍM – MỘT THOÁNG NAM BỘ - THIỀN 

VIỆN TRÚC LÂM (Ăn sáng, trưa, tối ) 

Buổi sáng: 

06h00: Qúy khách dùng điểm tâm tại khách sạn. Sau đó trả phòng khách sạn. 

07h00: Qúy khách đến bến tàu du lịch Cần Thơ, quý khách lên tàu di chuyển ra tham quan 

chợ nổi Cái Răng, chợ nổi lớn nhất ở miền Tây, xem cảnh mua bán nhộn nhịp trên sông của 

người dân địa phương và cảm nhận được cách buôn bán trên sông qua hình ảnh treo cây Bẹo.  

08h30: Chiếc tàu du lịch sẽ rời chợ nổi và đưa quý khách đến lò hủ tiếu. Tham quan mô hình 

sản xuất hủ tiếu truyền thống. Tại đây còn nổi tiếng với món bánh Pizza được làm từ hủ tiếu. 

Qua một vài công đoạn đơn giản như ướp gia vị vào sợi hủ tiếu, chiên hủ tiếu cho vàng, cho 

thêm giăm bông, tuỳ theo ý thích của du khách muốn thưởng thức, sẽ có ngay bánh pizza hủ 

tiếu ròn rụm hấp dẫn (chi phí tự túc). 

Tàu tiếp tục đưa đoàn vào vườn trái cây, Quý khách đạp xe đạp trên đường quê, bơi xuồng 

ba lá tận hưởng cuộc sống thanh bình của người dân quanh rạch nhỏ, chụp hình và thưởng 

thức  trái cây do nhà vườn chuẩn bị (theo mùa) 

10h00: Tàu du lịch đưa quý khách quay lại bến tàu du lịch Cần Thơ.  

10h30: Xe đưa quý khách đến tham quan và chụp hình tại “Căn nhà màu tím” là tên điểm 

thưởng thức cà phê cực hot trong thời gian qua. Đúng như tên gọi, từ căn nhà, chi tiết trang trí 
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đến chiếc xe đạp, xích đu, ghế ngồi… ở nơi này đều tràn ngập sắc tím. Tím nhạt, tím sen, tím 

đậm, rồi tím rịm… màu tím “đốn tim” du khách khi đến đây. (Chi phí vé cafe tự túc) 

Buổi trưa: 

12h00: Xe đưa quý khách đi dùng cơm trưa tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Một thoáng 

Nam Bộ. 

THỰC ĐƠN 

1. Gỏi bông sung tép rong 

2. Cá lóc nướng trui 

3. Kho quẹt rau củ 

4. Mắm chưng rau đồng 

5. Lẩu mắm 

6. Cơm trăng 

7. Trà đá _ Tráng miệng 

Buổi chiều: 

13h00: Qúy khách trải nghiệm các mô hình trò chơi nhân gian, các gian hàng mang đậm nét 

miền quê xưa tại khu sinh thái cộng đồng Một thoáng Nam Bộ. Ngoài ra du khách có những 

trải nghiệm thú vị hơn với các Khu ẩm thực, khu trải nghiệm sáng tạo, khu trò chơi,.... Giúp 

Du khách có những trải nghiệm chân thật về con người miền tây sông nước Cần Thơ. 

15h00: Qúy khách đến viếng thăm Thiền viện Trúc Lâm Cần Thơ là thiền viện lớn nhất 

miền Tây, một trong những công trình Phật giáo lớn nhất ở Tây Nam Bộ. Đến tham quan 

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam Cần Thơ, đi một vòng quan sát từ ngoài vào trong, điểm 

nhấn đầu tiên của ngôi chùa là diện tích rất rộng với nhiều hạng mục lớn như: cổng tam quan, 

chính điện, tháp chuông, tháp trống, hậu điện, … đều chung một sắc thái chung là màu ngói 

nâu đỏ với các cây cột gỗ chống lớn và phần nền được làm bằng đá khối nhìn rất vững chãi. 

16h00: Qúy khách lên xe về TP.HCM 

19h00: Qúy khách tham gia Tour Bến Tre -  Cần Thơ 2 ngày 1 đêm về đến TPHCM, xe 

đưa Quý khách trở về điểm đón ban đầu. Hướng dẫn viên Vietnam Tourist thay mặt công ty 

nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong các tour sau. 
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KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

THỜI GIAN KHÁCH SẠN 
GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 

TOUR 

CẦN THƠ 2N1Đ 

2 SAO 1.890.000đ 

3 SAO 2.090.000 

4 SAO 2.390.000 

Mức giá áp  dụng khách lẻ ghép đoàn 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển:  

- Xe ghế ngồi đời mới, máy lạnh. 

- Tàu, xuồng tham quan theo chương trình 

2. Lưu trú: Khách sạn 2 sao, đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 2 -  4 người/ 1 phòng 

3. Ăn uống 

-  Ăn sáng: 2 buổi tô + ly (nếu ở khách sạn 3 sao trở lên sẽ có 1 bữa buffet) 

- Ăn chính: 2 bữa chính set menu (140.000đ/ xuất) + 1 bữa ăn trên du thuyền 5 sao 9 

200.000đ/ xuất). Thực đơn phong phú thay đổi theo từng ngày. 

4. Vé tham quan: Tất cả vé vào cổng tham quan theo lịch trình 

5. Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp 

6. Hướng dẫn viên: HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

7. Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm 

tham quan. 
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- Điểm tham quan:  Điểm tham quan ngoài chương trình.  

- Thuế VAT 10% 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham 

quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải 

mua ½ vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Từ 5-10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ 

chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi, em 

thứ 2 trở lên phải mua suất người lớn. 

- Trẻ em 11 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

GHI CHÚ 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay 

đổi. 

 Quý 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 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải 

mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, ngày 

cấp, nơi cấp. 

 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. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn 

cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 
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- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá 

vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com 


