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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 phá Miền Tây - Sông Nước Hữu Tình 1 ngày
Thời gian: 1 Ngày gày

Mã Tour: TN-449 - Khởi hành: Hàng ngày

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Miền Tây: Sông nước mênh mông, cảnh sắc miệt vuờn, đồng lúa bạt ngàn, hương vị đậm đà của
ẩm thực và trái cây bốn mùa đã tạo nên nét riêng biệt khó quên của miền Tây. Vùng đất trong lành này
còn nổi tiếng bởi bộ Tứ Linh "Long - Lân - Quy - Phụng" bốn cù lao hào hùng mà du khách không thể bỏ qua
khi đặt chân đến Miền Tây.

7h45: Xe và hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành tour Mỹ Tho 1 ngày.
Trên đường đi quý khách cùng nhau giao lưu, nghe hướng dẫn thuyết trình những điều thú vị về những
điểm tham quan. Đoàn du lịch Miền Tây dừng chân nghỉ ngơi, tham quan và tự do chụp hình lưu niệm... tại
Trạm dừng chân Mekong Restop( Quý khách ăn sáng tự túc)

Điểm đầu tiên ghé thăm là Chùa Vĩnh Tràng, trên đường đi Hướng dẫn viên sẽ giới thiệu cho du khách về
lịch sử chùa Vĩnh Tràng, là ngôi chùa cổ nhất ở Nam Bộ. Ngôi chùa lớn và có kiến trúc đặc biệt nhất vùng
châu thổ sông Mê Kông, được kết hợp bởi nền văn hóa Việt và Khơ Me cùng với lối kiến trúc Tây Âu độc
đáo.

Sau khi tham quan xong Chùa Vĩnh Tràng, đoàn khởi hành tiếp tục đi đến Mỹ Tho, ra bến thuyền và đi
thuyền dọc theo sông Tiền, nhìn ngắm cảnh vật hai bên bờ sông với không khí trong lành, xua đi không khí
ồn ào nơi đô thị, đi qua 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 hay còn gọi là cồn Lân, du khách đi 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 rất tốt cho sức khỏe, tham quan trại nuôi
trăn và có thể chụp hình cùng trăn.
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Sau đó, xuồng chèo sẽ đưa du khách len lỏi vào các rạch nhỏ ngắm nhìn 2 hàng dừa nước thiên nhiên, một
loại cây đặc trưng nơi đây và ngắm phong cảnh đơn sơ của miệt vườn.

Chúng ta trở ra thuyền lớn, thuyền chạy xuôi theo dòng Sông Tiền, thuyền sẽ đưa quý khách đến tỉnh Bến
Tre. Du khách sẽ được tham quan lò làm kẹo dừa, có thể tự tay mình làm ra những viên kẹo dừa qua các
khâu như tách dừa, nạo dừa, trộn dừa, cắt và gói thành viên.

Thuyền tiếp tục đưa khách ngang qua cù lao Phụng tham nơi có di tích Ông Đạo Dừa, quý khách được
hướng dẫn viên thuyết minh và giới thiệu thân thế và giai thoại ông đạo.

Đến nhà hàng và dùng cơm trưa, cơm trưa tại đây Quý khách có thể chọn cho mình theo khẩu vị như cơm
dĩa sườn, cơm dĩa trứng… và có thể gọi món cá Tai Tượng chiên giòn hấp dẫn là đặc sản tại đây, tùy cá nhỏ
hay lớn với mức giá khoảng 160.000 đồng (chi phí tự túc), tự do nghỉ ngơi.

Dùng xong bữa trưa, quý khách có thể dùng Xe đạp chạy trên những con đường làng, hòa mình cùng với
cuộc sống dân dã của người dân địa phương, tận hưởng cảnh đẹp cùng với không khí trong lành của vùng
đất xứ dừa nổi tiếng.

Sau đó cả đoàn đi bộ dọc theo con đường làng nhỏ ra quốc lộ nới xe đang chờ và lên xe khởi hành về lại
Thành phố Hồ Chí Minh

Kết thúc chương trình Tour Mekong 1 ngày./.
 

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)

Giá tour Miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho - Bến Tre) - ăn trưa cơm dĩa

Đối tượng Giá vé Dịch vụ không bao
gồm

Người lớn 650.000 Chi phí cá nhân

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 ôtô từ 16 - 45 chỗ đời mới máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến (Tùy theo số lượng đoàn).
- Ăn theo chương trıǹh đăng kí vé.
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt nhiệt tình phục vụ đoàn ăn uống và nghỉ ngơi suốt tuyến.
- Vé thăm quan: Bao gồm các điểm tham quan du lịch ghi trong chương trình.
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- Nước uống trên xe.
- Bảo hiểm trọn tour mức bồi thường cao nhất: 20.000.000đ.
- Quà tặng: Nón du lịch + voucher khuyến mãi mua hàng.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Ăn uống, tham quan, vận chuyển ngoài chương trình.
- Phụ phí người nước ngoài: 50.000đ.
- Thuế giá trị gia tăng (VAT).

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:

- Hủy tour sau khi đăng ký (01 ngày), Công ty phát tiền cọc 10%.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày, Công ty hoàn trả lại 50% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày, Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 02 ngày, Công ty không hoàn trả lại tiền./.

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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