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Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm 

Phương tiện: Đi về ÔTô 

VIETNAM TOURIST tự tin rằng sẽ đem đến cho quý khách những ngày nghỉ cuối 

tuần thật thoải mái và dễ chịu trong cuộc hành trình khám phá miền tây 2 ngày 1 đêm. 

NGÀY 1: TP.HCM – MỸ THO –BẾN TRE – TRÀ VINH (Ăn ba bữa) 

Buổi sáng:  

06h00 : Xe và HDV VIETNAM TOURIST đón quý khách đi Mỹ tho. 

07h00:  Đoàn ghé chạm dừng chân dùng bữa sáng, 

sau đó tiếp tục khởi hành đi Mỹ Tho. Tiếp tục đến 

tham quan Cầu Rạch Miễu nối liền 2 tỉnh Bến Tre 

và Tiền Giang, tiếp tục tham quan chùa Vĩnh 

Tràng với lối kết hợp Châu Âu và Châu Á.  

09h00: Xe đưa du khách đến Bến đò 30/4, thuyền 

máy đưa quý khách tham quan cảng cá Mỹ Tho trên 

sông Tiền, nghe giới thiệu về các cù lao Long – Lân – Quy – Phụng. 

10h00: Tàu Ghé Cồn Lân (Cù Lao Thới Sơn), 

đoàn tham  quan sơ sở nuôi ông lấy mật , lò 

làm kẹo dừa . Quý khách thưởng thức các loại 

trái cây theo mùa, uống trà tắc pha mật ông 

nguyên chất tại nhà vườn, giao lưu đờn ca tài 

tử với những nghệ sỉ nam bộ, đi xuồng 3 lá 

chèo trong các con rạch nhỏ. Khám phá cuộc 
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sống nơi sông nước miệt vườn. 

- Tàu tiếp tục đưa đoàn đi qua Cồn Phụng tham di tích ông Đạo Dừa. Quý khách lên xe ngựa 

đi qua những đường quê xanh mát bóng dừa của Bến Tre 

12h00:  Đoàn dùng cơm trưa Nhà Hàng với đặc sản Nam Bộ: Cá Tai Tượng Chiên Xù Cuốn 

Bánh Tráng + Cá Lóc Nướng Trui … 

Buổi chiều:  

13h30: Đoàn khởi hành đi Trà Vinh. 

15h00:  Đoàn vế tới TP. Trà Vinh, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

18h00: Xe đưa đoàn đi dùng cơm tối 

Buổi tối: Kết thúc chương trình. Tự do dạo phố, khám phá TP. Trà Vinh về đêm. Đòan nghỉ 

đêm tại TP. Trà Vinh. 

 NGÀY 2:  TP. TRÀ VINH – CỒN CHIM - TP.HCM ( ăn 3 buổi) 

Buổi sáng:  

06h00: Đoàn ăn sáng, làm thủ tục trả phòng khách sạn. 

07h00: Xe đưa Du khách đến với Cồn Chim được ngắm nhìn thỏa thích phong cảnh sông 

nước của miền quê cùng những cánh rừng bần cao xanh ngút trời. Du khách được trải nghiệm 

các hoạt động câu cua, đặt lú tôm cá… và được thưởng thức các món ngon hải sản tươi sống, 

cùng những món ăn dân dã do chính các đầu bếp giỏi nghề tại địa phương. 

Đến Cồn Chim quý đoàn sẽ được tham gia vào các các hoạt động như:  

- Trải nghiệm không gian bếp xưa thưởng thức sâm do người dân địa phương tự làm tại 

nhà. 

- Uống dừa tươi tại vườn 

- Tham gia hoạt động Câu Cua, làm bánh xèo với nguyên liệu tại chổ: bắt tôm, hái rau, 

chiên bánh để cảm nhận được vị ngọt, thơm đậm đà từ thiên nhiên. 

- Tham quan chợ quê bán các loại Nông sản của Cồn Chim (Cua, tôm, rau tập tàng, 

trứng, cá, bánh, mứt,…). 

- Trải nghiệm xay bột bằng cối đá, tự làm bánh lá dừa, lá mít và thưởng thức nước mát 

lá dứa đường phèn. 



 

Website: vietnamtouristvn.com 

 

- Ngoài ra du khách còn được trải nghiệm hoạt động dở lờ, lợp bắt cá, tôm. Cùng tham 

gia làm các sản phẩm từ lá dừa, các trò chơi dân gian: Chọi lon, bắn bi, kéo mo cau, 

banh đũa, … khơi gợi lại ký ức tuổi thơ. 

Buổi trưa: 

11h30: Quý khách ăn trưa tại nhà dân mang đậm chất miền tây 

Buổi chiều : 

14h00:   Đoàn chia tay Cồn Chim, những nụ cười, những cái ôm thật chặt lúc chia tay, cái 

vẫy tay lưu luyến sẽ mãi đọng lại trong lòng quý đoàn và người dân Cồn Chim ! 

14h30: Đoàn lên xe khởi hành về TP.HCM 

19h00: Đoàn về tới Sài Gòn, HDV và xe sẽ đưa quý khách về lại điểm ban đầu. Kết thúc 

chuyến tour . hdv VIETNAM TOURIST tạm biệt quý đoàn và hẹn gặp lại 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

--o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

Chương trình Thời gian Khách Sạn 

Giá trọn gói 

(đ/khách) 

MỸ THO - BẾN TRE – 

TRÀ VÌNH 
2 ngày 1 đêm 

Khách sạn 2 sao hoặc 

tương đương 
1.590.000đ 

Tiêu chuẩn 3 sao 1.890.000đ 

ÁP DỤNG CHO KHÁCH ĐOÀN 10 KHÁCH 

  

CHI PHÍ TOUR BAO GỒM 

1. Xe du lịch đưa đón tận nơi 

2. Lưu trú khách:2 - 4 người/phòng 

3. Ăn các bữa theo chương trình: 
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+ 2 bữa sáng: 1tô + 1ly 

+ Bữa chính: 2 bữa trưa và 1 bữa tối (120.000đ/suất) 

1. Vé vào cửa thắng cảnh 1 lần. Vé tàu đi cù Lao Thái Sơn. Vé tàu đi qua Cồn Chim 

2.  Nước uống đóng chai 1chai/người/ngày, khăn lạnh. 

3. Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm phục vụ thuyết minh suốt tuyến. 

4. Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường cao nhất 20.000.000 đ/vụ. 

5. Tặng mỗi khách nón du lịch  

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

1. Chi phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình 

2. Thuế V.A.T 10% (Nếu quý khách xuất Hóa đơn VAT) 

3. Chi phí cá nhân khác. 

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM 

1. Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

2. Trẻ em từ 06 đến 10 tuổi mua 70% vé. (Tiêu chuẩn 70% vé: được 01 suất ăn + 01 

ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình). 

3. Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn phí. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ 

em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 70% vé 

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. 
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 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 


