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Vietnam Tourist Trân trọng giới thiệu chương trình:  

 

Thời gian: 1 ngày 

Phương tiện: Đi về Ôtô 

Khởi hành: Sáng chủ nhật 

ĐÊM 01: TP. HỒ CHÍ MINH – KHU DU LỊCH LAN VƯƠNG 

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

Bến Tre - Khu du lịch Lan Vương 1 ngày. 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 QUẬN 12- Số 212, TCH 10, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12 (Lúc 05h00) 

- Địa điểm 2: Cửa Hàng Xe Máy Trung Chánh (Đối diện Trung tâm Văn hoá Quận 12) - 161 QL22, 

Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh (05h10) 

- Địa điểm 3: Cổng số 2, Toà nhà E TOWN 2 số 364 Cộng hoà, P.13, quận Tân bình (05h20) 

- Địa điểm 4 : Trung tâm thương mại Pico Plaza (Lotte Cộng Hòa), số 20 Cộng Hòa, P.12, Tân Bình 

(05h30) 

- Địa điểm 5: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 6, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 (05h50) 

- Địa điểm 6: Bến xe miền tây - Cây xăng Comeco (06h20) 

07h30:  Xe ghé trạm dừng chân để quý khách vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm 

08h30: Qúy khách lên xe tiếp tục hành trình 

09h30: Xe đến khu du lịch Lan Vương - Bến tre.Tại đây quý khách sẽ được thay trang phục đồ bà ba truyền 

thống (áo nâu, quần đen).  

10h30: Qúy khách tham gia các trò chơi vận động hấp dẫn nhất tại khu du lịch Lan Vương - Bến Tre 

Thành lập (Chia đội tuỳ theo số lượng đoàn có) qua hình thức bốc số ngẫu nhiên. 
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 Khởi động (Warm up) 

 Tiến hành: Bầu đội trưởng, sáng tạo slogan. 

Các đội tiến hành thử thách liên hoàn qua 5 trạm thử thách kết hợp. 

 Thử thách 1: Chạy xe đạp qua cầu ván 

 Thử thách 2: Bịt mắt bắt vịt 

 Thử thách 3: Tát mương bắt cá ( cá bắt được sẽ đem nướng trui phục vụ cho bữa ăn trưa ) 

 Thử thách 4: Thử thách Cầu lắc thăng bằng 

 Thử thách 5: Đua xuồng chèo 

12h30:  Kết thúc chương trình, quý khách tắm rửa, thay đồ và dùng bữa trưa với các món ăn đặc sản của 

vùng Nam Bộ 

1. Cá tai tượng chiên xù 

2. Gỏi củ hủ dừa tép thịt 

3. Bánh xèo hến, tép, thịt, củ hủ dừa 

4. Lẩu chua cá hú 

5. Cá lóc/kèo kho – Cơm trắng – rau luộc 

6. Tráng miệng – trà đá – khăn lạnh 

14h30: Qúy khách lên xe về TP.HCM. Trên đường về xe đưa quý khách ghé tham quan chùa Vĩnh Tràng 

được xem là ngôi chùa Việt lớn và đẹp nhất của Nam bộ. Được xây dựng thế kỷ XIX và tu bổ lớn năm 

1849, chùa có phong cách kết hợp Á - Âu: Phần chánh điện thể hiện một stupa, hai chái có chóp nên chùa 

giống như năm ngọn tháp, có dáng dấp giống như đền Ăngco của Campuchia. Nét độc đáo của chùa là ghép 

các mảnh sành sứ tạo nên bức tranh nghệ thuật hài hòa, minh họa sự tích nhà Phật tại hai cổng Tam Quan. 

17h00:Xe về đến Thành phố Hồ Chí Minh, xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu. Kết thúc chuyến tham 

quan.Hướng dẫn viên VIETNAM TOURIST thay mặt công ty gửi lời chia tay đến quý khách, hẹn gặp lại 

quý khách trong những chuyến đi sau! 

--o0o-- 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

--o0o— 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN 
GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 
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Khu du lịch Lan Vương - Bến 

Tre 1 Ngày 690.000 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển: Xe ghế ngồi đời mới, máy lạnh. 

2. Ăn uống 

-  Ăn sáng: 1 buổi tô + ly  

- Ăn chính: Set menu (110.000đ/ xuất). 

3. Vé tham quan: Trang phục áo bà ba và các trò chơi dân gian: tát mương bắt cá, chạy xe đạp qua 

cầu ván, cầu lắc Miền Tây, bơi xuồng chèo, bịt mắt bắt vịt, chạy xe đạp nước trên sông. 

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

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

6. 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. 

- Điểm tham quan:  Điểm tham quan ngoài chương trình. Thuế VAT 10%: Khách nào có nhu cầu 

xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí vé. 

- Trẻ em từ 5 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) 
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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 

- 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 


