
Tour Tiền Giang – Mỹ Tho – Bến Tre – Tát Mương Bắt Cá 1 ngày  

Còn đó hương vị cá lóc nướng trui những chiều mưa phùn. Thân quen lắm lúc giành nhau những 

con ốc, con cua, con cá rô, cá sặc … bắt được sau cả giờ hì hục đắp bờ tát nước. Tất cả những 

hình ảnh ấy sẽ được tái hiện lại trong Tour du lịch miền Tây 1 ngày tát mương bắt cá cùng với 

An Travel 

 

Công ty Du lịch An Travel  xin giới thiệu tới Quý khách hàng chương trình Tour du lịch 

miền Tây 1 ngày tát mương bắt cá giá rẻ và hấp dẫn. 

 Về với tuổi thơ, nơi những trưa hè tắm sông cùng lũ bạn hay đi bắt những chú chuồn 

chuốn ớt đủ sắc màu, nơi những buổi chiều muộn đạp mái chèo nhỏ dọc con lạch 

nước bắt đom đóm lập lòe trong các bụi sậy. 

 Còn đó hương vị cá lóc nướng trui những chiều mưa phùn. Thân quen lắm lúc giành 

nhau những con ốc, con cua, con cá rô, cá sặc … bắt được sau cả giờ hì hục đắp bờ 

tát nước. Tất cả những hình ảnh ấy sẽ được tái hiện lại trong Tour du lịch miền Tây 1 

ngày tát mương bắt cá cùng với An travel  

Chương trình Tour du lịch miền Tây 1 ngày tát mương bắt cá như sau: 

 Buổi sáng : 07h.30 sáng, xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn đoàn 

khởi hành đi Tiền Giang. 

 Quý khách sẽ được ngắm nhìn những cánh đồng lúa dọc hai bên đường, sông Vàm 

Cỏ Đông và Thành phố Long An. Trên đường tới Mỹ Tho, xe sẽ ghé trạm dừng chân 

Mê Kông Rest stop, quý khách nghỉ ngơi, sinh hoạt cá nhân và chụp hình với những 

cảnh đẹp ở đây. 

 Tiếp tục đoàn tham quan Chùa Vĩnh Tràng một ngôi chùa nổi tiếng nhất miền Tây 

được xây dựng váo cuối TK 19, được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia 

là một điểm du lịch nổi tiếng. 

 Đoàn đến bến tàu du lịch Mỹ Tho khởi hành chuyến du thuyền trên dòng sông Tiền 

thơ mộng. Nhìn ngắm những bè cá nổi dọc hai bên bờ sông, những cù lao xanh ngát 

nổi trên giữa dòng sông mà người dân địa phương trìu mến đặt tên dựa theo bốn linh 

vật tín ngưỡng của dân tộc Long, Lân, Qui, Phụng. 

 Đoàn 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. 

 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. 

 Xuồng chèo đưa quý khách trở lại xuồng lớn. 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. 

 Tiếp tục hành trình, thuyền máy đưa du khách vào rạch nhỏ đến nhà người dân. Ở 

đây, du khách sẽ được mặc những bộ Bà Ba truyền thống của người miền Tây Nam 

Bộ, cùng với những dụng cụ bắt cá thô sơ làm từ tre, gào xồng… Du khách sẽ có một 

buổi tát mương bắt cá mang đậm chất quê của người địa phương. 



 Sau buổi tát mương bắt cá vất vả, du khách sẽ được thưởng thức bữa trưa ngon lành 

với những món ăn đặt trưng của miền sông nước tại nhà hàng miệt vườn. 

 Thuyền máy tiếp tục chở quý khách đến cồn Phụng để tham quan trại nuôi cá sấu, lò 

làm bánh tráng, lò nấu rượu và di tích ông Đạo Dừa. 

 Thuyền máy đưa quý khách về lại bến tàu Mỹ Tho.Xe đưa đoàn về Tp Hcm .Kết thúc 

chuyến tham quan . 

 

Giá tour : 

Tour bao gồm :  

 Xe tham quan máy lạnh  

 Hướng dẫn viên tiếng Việt (nếu đoàn có khách nước ngoài, chúng tôi sẽ có hướng dẫn 

viên song ngữ Anh – Việt) 

 Vé tham quan trong chương trình 

 Thuyền lớn + Đò chèo 

 01 bữa trưa ( cơm dĩa). 

 Trà mật ong 

 Đờn ca tài tử Nam Bộ 

 Đồ mặc + Dụng cụ tát mương bắt cá + nước tắm sạch sẽ 

 Bảo hiểm du lich  

 

Tour không bao gồm: 

 Chi phí cá nhân 

 Ăn uống ngoài chương trình. 

 Típ cho Hdv  

 

 

http://dailytravelvietnam.com/vi/tag/di-tich-ong-dao-dua/

