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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch khám Mỹ Tho Đại Phố và Xứ Dừa Bến Tre 1 ngày
Thời gian: 1 ngày

Mã Tour: TN-523 - Khởi hành: Hàng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Miền Tây trong ngày: Nhằm cung cấp cho quý khách 1 tour du lịch chất lượng cao cấp và
thoải mái, công ty chúng tôi đã đưa ra tour "Một ngày ghé thăm Mỹ Tho Đại Phố và xứ dừa Bến Tre", quý
khách sẽ được sử dụng dịch vụ cao cấp với xe hơi 16 chỗ đời mới, chương trình tour phong phú, thực đơn
ăn 8 món với các món đồng quê Miền Tây thân thương, cũng như không gian thoải mái hơn mà không cần
phải chen chúc với các du khách khác khi tham quan. Hướng dẫn viên sẽ thuyết minh nhiều hơn và chăm
sóc quý khách tận tình hơn. Với đường tour mới, quý khách sẽ cảm thấy hài lòng với giá cả phải chăng và
dịch vụ vượt trội hơn.

ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH:

• Tour du lịch miền Tây được thiết kế hấp dẫn, thú vị.
• Khám phá miền Tây mênh mông sông nước với thiên nhiên xanh mát bằng TÀU DU LỊCH, xuồng chèo.
• Mua sắm đặc sản Bến Tre.
• Thưởng thức đờn ca tài tử - một nét văn hóa đặc sắc của miền Tây.
• Hòa mình vào khung cảnh thanh bình, thoáng đãng và cuộc sống đơn sơ của người dân miền Tây mộc
mạc, chân chất.
• Có cơ hội thưởng thức trái cây đặc sản, uống mật ong và bữa ăn trưa 8 món mang đậm phong cách ẩm
thực miền Tây.
• Hướng dẫn viên vui vẻ, nhiệt tình, kinh nghiệm, giàu kiến thức.
• Dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo.

+ Áp dụng cho Tour du lịch Khám Phá Sông Nước Miền Tây của Công ty Du Lịch Nắng Mới.
+ Thoả thích ăn uống, mua sắm trên Đường Tour Sông Nước và ngắm nhìn Sông Nước Miền Tây nổi tiếng
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những nổi tiếng với những nét văn hóa đặc trưng của đời sống Nam Bộ.

8h00:
Tập trung tại điểm hẹn, khởi hành đi Mỹ Tho. Quý khách sẽ được ngắm nhìn những cánh đồng lúa dọc hai
bên đường và ngắm nhìn sông Vàm Cỏ Đông và Thành phố Tân An.

Đến Mỹ Tho, quý khách đến với ngôi chùa Vĩnh Tràng được xây dựng bởi ông bà Bùi Công Đạt vào thế kỉ
XIX. Chùa Vĩnh Tràng là một di tích kiến trúc nghệ thuật đứng vào hàng thứ ba đối với mọi kiểu chùa của
đất Nam phần. Chùa được xây dựng pha hòa nét kiến trúc cả Âu lẫn Á. Tiếp theo du khách đến với Bến Tàu
30/4 lên tàu đi du lịch sông Tiền, ngắm cảnh bốn cù lao Long, Lân, Qui, Phụng. Thuyền chạy dọc theo bè cá
nổi để du khách tìm hiểu cách nuôi cá trên sông của người dân địa phương và ngắm nhìn cầu Rạch Miễu.

Đến cù lao Thới Sơn (cồn Lân), du 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.

Sau đó, du 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. 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. Thuyền tiếp tục đưa
khách đến với Khu Du Lịch Cồn Phụng để tìm hiểu về sự tích Ông Đạo Dừa là người sáng lập Đạo Dừa; hay
còn gọi là Hòa đồng Tôn giáoLà 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... Quay lại thuyền để đến điểm ăn trưa,
quý khách sẽ dùng cơm trưa đặc trưng miền Tây, nghỉ ngơi.

15h30:
Trở lại thuyền về Mỹ Tho, khởi hành về lại TP HCM. Trả khách về lại điểm đón ban đâu, kết thúc Tour du
lịch Miền Tây 1 ngày, tạm chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những lần sau./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Giá trọn gói Số lượng

Xe 45 chỗ 390,000 Từ n 40 khách

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:
• Xe du lịch máy lạnh đời mới 16 - 29 chỗ.
• Đò và phí tham quan sông Tiền, vé tham quan cồn phụng, vé đi xe ngựa, vé đờn ca tài từ
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Ăn Uống: Sáng 60,000đ/ phần và 1 bữa ăn trưa 150,000đ/ phần

• Áo phao cứu hộ, mỗi người được trang bị 01 cái.
• Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến, nhiệt tình, chu đáo và rất chuyên nghiệp.
• Quà tặng (Nước suối, Khăn lạnh và Trái cây, dừa tươi...).
• Bữa ăn cơm trưa tại nhà hàng bờ sông Sông Nước Miền Tây.
• Bảo hiểm tai nạn du lịch: 50,000,000 VNĐ/ 01 Người/ 01 Trường hợp.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
• Ăn uống ngoài chương trình và các chi phí khác.
• 10% VAT. Công Ty sẽ chịu trách nhiệm xuất hóa đơn tài chính khi khách hàng yêu cầu.

CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM:
• Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống không tính vé, gia đình tự lo ăn uống, ngồi cùng bố mẹ. (02 người lớn được
kèm 01 trẻ em).
• Kể từ trẻ em thứ 02 trở đi tính bằng 75% giá vé người lớn.
• Trẻ em từ 06 đến dưới 9 tuổi mua 75% vé.
• Trẻ em từ 9 tuổi trở lên mua 01 vé.
• Nếu có thay đổi ngày khởi hành, Quý khách và Công ty du lịch sắp xếp lịch trình lại với nhau.
• Quý khách có thể đi bất cứ ngày nào trong tuần. Vì tour tổ chức hằng ngày suốt năm rất thuận tiện cho
khách hàng.
• Giá trên không sử dụng trong dịp lễ - tết.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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