
 

 

Thời gian: 1 ngày 

Phương tiện: Đi về Ôtô 

Khởi hành: Sáng thứ 7 hàng tuần 



Chương trình tour vô cùng đặc sắc 

- Khám phá Cồn Thái Sơn 

- Đến Cồn Phụng, nghe sự tích ông Đạo Dừa 

- Đi xuồng ba lá khám cuộc sống miền tây 

- Trải nghiệm đi xe ngựa khám phá xứ dừa Bến Tre  

- Đi thuyền trên sông Tiền, ngắm nhìn các nhà bè trên sông. 

- Tham quan trại nuôi ong mật, thưởng thức trà mật ong pha phấn hoa. 

- Chụp hình với trăn gấm. 

- Nghe Đờn Ca Tài Tử 

- Học cách làm kẹo dừa và thưởng thức kẹo dừa nóng tại lò. 

TP. HCM – MỸ THO – CỒN THÁI SƠN – CỒN PHỤNG  - BẾN TRE – CHÙA VĨNH TRÀNG 

( Ăn sáng, trưa ) 

Buổi sáng: 

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

Trà Vinh 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. Đếntham 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 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 và đặc 

biệt là món cá TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ hấp dẫn. 

1. Cá tai tượng chiên xù + Bánh tráng + Rau sống 

2. Canh chua cá Hồng 

3. Rau xào thập cẩm 

4. Thịt kho Tộ 

5. Cơm trắng  

6. Tráng miệng - Trà đá 

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 ghé tham quan chùa Vĩnh Tràng -  đây là một công trình 

phật giáo nổi tiếng, độc đáo có nét giao thoa văn hóa phương Đông và phương 

Tây cùng hội tụ. Chùa gây ấn tượng với du khách gần xa đầu tiên là bởi quy 

mô bề thế và kiến trúc cùng lối trang trí tinh xảo của nó. Chùa có diện tích 

khoảng 2 hecta gồm nhiều khu vực như Phật đài A di đà, chánh điện chính, 

đài quân âm, vườn tháp, phòng phát hành kinh sách,… 

15h00: Qúy khách khách lên xe về TP. HCM 



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

Mỹ Tho – Bến Tre 1 ngày.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 ! 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN LOẠI TOUR 
GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 

Tour Mỹ Tho – 

Bến Tre 
1 ngày 

KHÁCH LẺ GHÉP 

ĐOÀN 
690.000Đ 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển:  

- Xe ghế ngồi đời mới, máy lạnh đưa tham quan trọn gói theo lịch trình 

- Thuyền di chuyển tham quan  

2. Ăn uống 

-  Ăn sáng: 1 buổi tô + ly  

- Ăn chính: 1 bữa ăn chính , thực đơn đậm chất địa phương 

3. Vé tham quan: Được lo vé trọn gói theo chương trình 

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 8%: 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.  

- 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) 

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 


