
CITY TOUR FULL DAY 

Thời gian: 1 ngày 

Phương tiện: Xe ô tô du lịch đời mới

   NGÀY 01:   CITY TOUR HỒ CHÍ MINH. (Ăn trưa)

Xe và HDV đón quý khách tại điểm hẹn. Bắt đầu chuyến tham quan Hồ Chí Minh:

Chương trình Tour Du lịch tham quan thành phố Hồ Chí Minh 1 ngày chi tiết

như sau:

 Bảo tàng chứng tích chiến tranh là nơi lưu lại những chứng tích anh hùng

của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống các thế lực xâm lược, đồng

thời để tố cáo những tội ác và nêu bật những hậu quả tàn khốc của cuộc chiến

tranh xâm lược. 

 Chợ Bình Tây còn được biết với tên gọi là Chợ Lớn Mới được xây dựng vào

những năm 20 của thế kỷ XX. trong khu trung tâm của những người Hoa đầu

tiên đến tạo lập nên Chợ Lớn sau này.

12.00 Ăn trưa tại nhà hàng.

 13.30 Chiều, xe đưa đoàn tham quan

 Dinh Độc Lập: Dinh Ðộc Lập là di tích lịch sử nổi tiếng được đông đảo du

khách trong nước và nước ngoài đến tham quan và là nơi hội họp, tiếp khách

của các cấp lãnh đạo trung ương cũng như của thành phố.

 Nhà thờ Đức Bà: Ngay sau khi chiếm Sài Gòn, Pháp đã cho lập nhà thờ để

làm nơi hành lễ cho người Pháp theo đạo Công giáo. 

 Bưu điện thành phố hay còn gọi Bưu điện trung tâm Sài Gòn là một trong

những công trình kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại số

2, Công trường Công xã Paris, Quận 1. Chợ Bến Thành là một trong những

địa điểm tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhiều trường hợp, hình

ảnh khu cửa nam ngôi chợ này được xem là biểu tượng của thành phố. 

 16.30. Xe đưa đoàn về lại khách sạn. Qúy khách tự do khám phá thành phố Sài

Gòn về đêm. 

APT TRAVEL - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY

http://dailytravelvietnam.com/vi/tag/bao-tang-chung-tich-chien-tranh/
http://dailytravelvietnam.com/vi/tag/dinh-doc-lap/
http://dailytravelvietnam.com/vi/tag/cho-binh-tay/


Giá tour bao gồm :

 Xe máy lạnh đời mới theo Chương trình
 Hướng dẫn viên tiếng Việt – Anh nhiệt tình kinh nghiệm theo suốt tuyến
 Nước suối trên xe
 Vé tham quan theo chương trình 
 01 bữa ăn trưa set menu

Giá tour không bao gồm:

 Bảo hiểm du lịch .
 Đồ uống, và chi phí cá nhân .
 VAT

Ghi chú:

- Chúng tôi đón khách miễn phí tại các địa điểm sau: ( Đường Đề Thám, Bùi Viện, 
Phạm Ngũ Lão) Các địa điểm khác nằm trong trung tâm quận 1 sẽ tính thêm phí đón 
tiễn khách 



HCM CITY – CỦ CHI 1 NGÀY
( Cả ngày/ Khởi hành 8:00 và Trở lại 19.30PM )

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TP. HỒ CHÍ MINH:  (Ăn: T)

Sáng:  Xe và HDV APT Travel đón quý khách tại điểm hẹn. 

Quý khách sẽ lần lượt tới những khu vực Chợ Bình Tây - trung tâm trao đổi mua bán

của cộng đồng người Việt và người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Chùa bà Thiên Hậu: là một ngôi chùa của người Hoa, nhưng được xây dựng trước

điện Ngọc Hoàng cả hơn một thế kỷ. Giữa các dãy nhà trong chùa đều có một khoảng

trống gọi là thiên tỉnh, giúp thu ánh sáng, không khí và thoát khói hương. Theo những

người coi sóc chùa, mỗi ngày chùa bà Thiên Hậu đều đón rất nhiều lượt khách đến

tham quan. 

Nơi đây còn bảo tồn nguyên vẹn giá trị kiến trúc của người Hoa từ hàng trăm năm

trước.

 Sau đó chúng tôi ghé thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. 

Chiều: Sau bữa trưa , chúng ta sẽ đến địa điểm tham quan tiếp theo ,Củ Chi – một địa

danh mang tính lịch sử , nơi đây có rất nhiều bằng chứng về các trận chiến ác liệt đã

xảy ra trong những năm 1960 . Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc tham quan vào buổi sáng ,

trước khi tham quan các hầm địa đạo , các bạn sẽ được xem một đoạn phim ngắn giới

thiệu về cấu trúc của hầm địa đạo . Hành khách tham quan các hầm địa đạo trong

vòng 1 giờ , sau đó sẽ được thưởng thức trà ,sắn ( lương thực của du kích trong chiến

tranh ) và trở về Sài Gòn

Kết thúc chương trình tham quan. Chia tay và hẹn gặp quý khách lần sau. 

APT TRAVEL - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY



Giá tour bao gồm :

 Xe máy lạnh đời mới theo Chương trình
 Hướng dẫn viên tiếng Việt – Anh nhiệt tình kinh nghiệm theo suốt tuyến
 Nước suối trên xe
 Chi phí vé dinh thống nhất + vé vào hầm địa đạo cho khách Việt
 01 bữa ăn trưa set menu

Giá tour không bao gồm:

 Bảo hiểm du lịch .
 Đồ uống, và chi phí cá nhân .
 VAT
 Phụ thu vé tham quan địa đạo đối với người nước ngoài 

Ghi chú:

- Chúng tôi đón khách miễn phí tại các địa điểm sau: ( Đường Đề Thám, Bùi Viện,
Phạm Ngũ Lão) Các địa điểm khác nằm trong trung tâm quận 1 sẽ tính thêm phí đón
tiễn khách 



TÒA THÁNH CAO ĐÀI – ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

( Cả ngày/ Khởi hành 8:00 và Trở lại 19.00PM)

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CAO ĐÀI – CỦ CHI:    (Ăn: T)

Sáng : Địa điểm đầu tiên trong chuyến tham quan sẽ là  Thánh Thất của  đạo Cao
Đài – được xây dựng vào nă m 1926 , đây được xem là một trong những công
trình kiến trúc nổi bật nhất  Đông Nam Á. Đến đây , du khách sẽ được trải
nghiệm nghi lễ cầu nguyện độc đáo và trang nghiêm do những tín đồ đạo Cao
Đài tổ chức vào giữa trưa , đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đối với các
bạn . Sau khi tham quan , các bạn sẽ dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương ở
Tây Ninh .

Chiều: Sau bữa trưa , chúng ta sẽ đến địa điểm tham quan tiếp theo ,Củ Chi – một địa
danh mang tính lịch sử , nơi đây có rất nhiều bằng chứng về các trận chiến ác
liệt đã xảy ra trong những năm 1960 . Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc tham quan vào
buổi sáng , trước khi tham quan các hầm địa đạo , các bạn sẽ được xem một
đoạn phim ngắn giới thiệu về cấu trúc của hầm địa đạo . Hành khách tham
quan các hầm địa đạo trong vòng 1 giờ , sau đó sẽ được thưởng thức trà ,sắn
(lương thực của du kích trong chiến tranh ) và trở về Sài Gòn

Giá tour bao gồm :

 Xe máy lạnh đời mới theo Chương trình
 Hướng dẫn viên tiếng Việt – Anh nhiệt tình kinh nghiệm theo suốt tuyến
 Nước suối trên xe
 Ăn trưa set menu
 Vé thăm quan cho khách Việt

Giá tour không bao gồm:

 Bảo hiểm du lịch .
 Đồ uống,  và chi phí cá nhân .
 VAT
 Phụ thu vé tham quan địa đạo đối với người nước ngoài 

Ghi chú:

- Chúng tôi đón khách miễn phí tại các địa điểm sau: ( Đường Đề Thám, Bùi Viện, 
Phạm Ngũ Lão) Các địa điểm khác nằm trong trung tâm quận 1 sẽ tính thêm phí đón 
tiễn khách 



HỒ CHÍ MINH – CỦ CHI (1/2 ngày)
( ½ ngày sáng 8:00 – 14:30, chiều 13:00 – 19:30)

Sáng/chiều  : 08h00 hoặc 13h00: HDV APT Travel đón khách tại điểm hẹn, khởi
hành đi địa đạo Củ Chi, cách Thành Phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Tây
Bắc. Địa đạo này do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào
trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam. Hệ thống
bao gồm bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc, hệ
thống đường ngầm dưới lòng đất. 

Địa đạo dài khoảng 200 km và có các hệ thống thông hơi vào các vị trí các bụi
cây, được xây dựng t rên vùng đất được mệnh danh là "đất thép", nằm ở điểm
cuối Đường mòn Hồ Chí Minh

Khi tham quan địa đạo Củ Chi, quý khách sẽ được tìm hiểu cách du kích VN
xưa đã xây dựng, sinh sống và chiến đấu ở địa đạo, được xem những thước
phim tài liệu quý báu về chiến tranh, về cách mà quân dân VN đã chiến thắng
vũ khí hiện đại tân tiến chỉ với ý chí dân tộc. 

Được tận mắt chứng kiến những vũ khí thô sơ tự chế, bẫy chông bằng tre ...,
bò trườn trong các đường địa đạo, và xem người dân địa phương làm bánh
tráng và rượu gạo.

Ngoài ra, quý khách còn có cơ hội bắn súng tại trường tập bắn ở địa đạo.

Giá tour bao gồm :

 Xe máy lạnh đời mới theo Chương trình
 Hướng dẫn viên tiếng Việt – Anh nhiệt tình kinh nghiệm theo suốt tuyến
 Nước suối trên xe
 Vé thăm quan địa đạo cho khách Việt

Giá tour không bao gồm:

 Bảo hiểm du lịch .
 Đồ uống, và chi phí cá nhân .
 VAT
 Phụ thu vé tham quan địa đạo đối với người nước ngoài 
 Phụ thu ăn trưa : Nếu khách có nhu cầu ăn trưa

Ghi chú:

- Chúng tôi đón khách miễn phí tại các địa điểm sau: ( Đường Đề Thám, Bùi Viện, 
Phạm Ngũ Lão) Các địa điểm khác nằm trong trung tâm quận 1 sẽ tính thêm phí đón 
tiễn khách 



CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SINH THÁI

SÀI GÒN – CẦN GIỜ
(01 Ngày – Đi & về bằng xe ôtô)

      KHỞI HÀNH MỖI NGÀY TỪ 08:30 ĐẾN 18:00

Buổi sáng: 08:00 Đón khách tại đại lý. Khởi hành đi Cần Giờ

Đến chân cầu Dần Xây, quý khách sẽ dừng chân và thưởng thức nước mía

Đến Lâm viên Cần Giờ: 

- Tham quan thú hoang dã (đàn Khỉ tự nhiên trên 1,000 con)

- Tham quan khu bảo tồn Cá Sấu Hoa Cà và một số loài thú rừng ngập mặn khác

Đi cano tham quan rừng ngập mặn và Căn cứ Cách mạng Rừng Sác

- Buổi trưa: Ăn trưa tại Phương Nam resort

- Nghỉ trưa ghế bố

- Tắm tự do (hồ bơi nước ngọt)

Đi dạo và chụp ảnh lưu niệm tại resort

Buổi chiều: Đến bãi biển 30/4:

- Tham quan quầy bán hàng lưu niệm

- Tham quan và mua hải sản tại chợ hải sản Cần Giờ

Khởi hành về thành phố, kết thúc chương trình

Đón tại Q1, Q4, Q7 (tùy khu vực)

Giá tour trẻ em: (2 người lớn chỉ được kèm 1 bé, bé thứ 2 nâng lên 1 bậc tuổi lớn hơn)

Dưới 3 tuổi: miễn phí (gia đình tự lo cho bé) 

3-5 tuổi: 50% giá tour người lớn 

6-9 tuổi: 75% giá tour người lớn 

10 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn 

  



1. Giá tour bao gồm:

- Hướng dẫn viên tiếng Anh chuyên nghiệp

- Vé tham quan Đảo khỉ

- Vé cano tham quan Rừng Sác

- Vé vào cổng Phương Nam Resort

- Ăn trưa theo chương trình

- Bánh mì, nước mía và nước suối.

-   Ghế bố nghỉ trưa, hồ bơi

2. Giá tour không bao gồm: Các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình

3. Ghi chú:   Giá trên không áp dụng cho các ngày Lễ, Tết.

4. Những vật dụng cần chuẩn bị cho chuyến đi:

- Đồ tắm, khăn tắm, vật dụng cá nhân

- Nón, giày dành cho dã ngoại.



 MỸ THO – BẾN TRE( 1 ngày)
( Khởi hành 8:00 và Trở lại 17:30 )

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MEKONG TOUR:   (Ăn: T)

Sáng  Xe và HDV đón khách tại văn phòng, khởi hành đi Mỹ Tho (khoảng 1 giờ 30

phút).Trên đường đi  quý khách sẽ được ngắm nhìn những cánh đồng lúa dọc

hai bên đường và ngắm nhìn sông  Vàm Cỏ Đông và Thành phố Long An.

Trên hành trình xe  có dừng  trạm dừng chân Mekong . Tại đây quý khách tự

do ăn sáng, chụp h  ình lưu niệm, mua đặc sản Miền Tây đem về làm quà cho

người thân, xe tiếp tục  đưa quý khách đến Tp Mỹ Tho, Quý khách  ghé thăm

chùa Vĩnh Tràng, một trong những ngôi chưa lớn và nổi tiếng nơi đây. Sau khi rời

chùa Vĩnh Tràng xe đưa quý khách về bến đò Mỹ Tho, lên tàu du lịch và hành

trình  trên  sông  Tiền,  quý khách  ngắm cảnh  bốn  cù  lao  Long,  Lân,  Qui,

Phụng 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,thăm quan trại nuôn trăn. Sau đó, 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 sản xuất kẹo dừa đặc sản của Bến Tre.Tiếp tục

đi tham quan đường làng xã Tân Thạch để du khách ngắm nhìn những vườn

cây ăn trái và cuộc sống bình dị của người dân. Đến nhà hàng và dùng cơm

trưa, nghỉ ngơi. 

Chiều Sau bữa trưa, quý khách tự do nghỉ ngơi tại vườn trái cây tại nhà hàng .

15h00: Trở lại thuyền về Mỹ Tho, sau đó  khởi hành về Sài Gòn. Trả khách về lại

điềm hẹn ban đầu



Giá tour bao gồm :

 Xe máy lạnh đời mới theo Chương trình
 Hướng dẫn viên tiếng Việt – Anh nhiệt tình kinh nghiệm theo suốt tuyến
 Phí đi thuyền 
 1 bữa ăn trưa, trái cây ,trà mật ong và tất cả phí vào cổng .
 1 chai nước suối .

Giá tour không bao gồm:

 Bảo hiểm du lịch .
 Đồ uống.
 Chi phí cá nhân .

Ghi chú:

-  Chúng tôi đón khách miễn phí tại các địa điểm sau: ( Đường Đề Thám, Bùi Viện,
Phạm Ngũ Lão) Các địa điểm khác nằm trong trung tâm quận 1 sẽ tính thêm phí đón
tiễn khách 


