
Chương Trình Tham Quan:

MỸ THO - VĂN HÓA MIỆT VƯỜN 
TEAM BUILDING – TÁT MƯƠNG BẮT CÁ

Mã Tour : VNT-28001
Khởi hành : Thứ bảy hàng tuần
Thời gian : 1 Ngày
Phương Tiện : Ô tô
ĐIỂM NỔI BẬT:
  Nam Bộ là xứ sở của sông nước mênh mông, rạch, ngòi chằng chịt, ba bề lộng gió
biển khơi. Dòng sông Tiền, sông Hậu hiền hoà chở nặng phù sa bồi đắp cho những
vườn cây ăn trái quanh năm trĩu quả, mang vị ngọt dân dã và thanh khiết như bản chất
giản dị, hiếu khách của cư dân miền sông nước.Từ bao đời nay, với người dân miền
Tây, xuồng, ghe, không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là phương tiện mưu sinh. Từ
bao thế hệ, với người dân miền Tây, xuồng, ghe, không chỉ là phương tiện đi lại, mà
còn là phương tiện mưu sinh. 

   

LỊCH TRÌNH

TP.  HỒ  CHÍ  MINH  –   MỸ  THO  –  TIỀN  GIANG
( -/T/-)

07h30: Xe Và HDV đón khách tại điểm đón ban đầu (có thông báo trước).
Khởi hành đi Mỹ Tho. Bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về Văn Hóa
Miệt Vườn.

09h00 Đến TP. Mỹ Tho. Di chuyển xuống bến tàu 30/4 ngắm bốn cù lao:
Long, Lân, Quy, Phụng…

09h30 Tìm hiểu về nghề làm kẹo dừa truyền thống…
10h00 Tham gia chương trình Tát Mương Bắt Cá theo phong cách người dân Nam

Bộ ngày xưa
11h30 Ăn Trưa tại Nhà Hàng Cồn Thới Sơn.
14h00 Di chuyển xuống ba lá xen kẽ những kênh rạch (khám phá nền văn hóa 

miệt vườn…) Tìm hiểu về Đờn Ca Tài Tử, Uống trà mật ong…
15h00 Di chuyển vào lại đất liền. Khởi hành về lại TP. Hồ Chí Minh.
17h00: Về đến điểm đón ban đầu. Chia tay và hẹn gặp lại.
Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi theo lịch trình . Nhưng vẫn đảm bảo nội dung 
chương trình như yêu cầu, không được cắt bỏ…



Giá tour bao gồm:
 Phương tiện: Xe đời mới, ghế bật, có  máy lạnh đưa đón tham quan theo chương

trình.
 Ăn uống :

+ 01 Bữa ăn trưa tại  Nhà Hàng.
 Hướng dẫn viên: Thuyết minh và phục vụ suốt tuyến.
 Tất cả những chi phí tham quan: Theo chương trình trên
 Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn gói  theo quy định pháp luật là  20.000.000

VNĐ/vụ
 Tặng: Nón du lịch , nước uống, khăn lạnh suốt tuyến.

Giá tour không bao gồm: 

 Thuế VAT 10%  nếu quý khách yêu cầu xuất hoá đơn đỏ
 Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình

Giá tour trẻ em: 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 
- Trẻ em từ 05 đến dưới 11 tuổi mua 75% giá vé. Tiêu chuẩn  ăn uống, ghế ngồi
giống như người lớn, nhưng ngủ chung với gia đình. 
- Trẻ em dưới 05 tuổi: không tính vé. Mỗi gia đình kèm 1 bé miễn phí, từ bé thứ 2
trở lên tính 75% giá vé

CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ

MENU
1. Cá tai tượng chiên xù 
2. Chả giò


