
 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN: 

SÀI GÒN – MỸ THO – CẦN THƠ 
 Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm 

 Phương tiện : Ô Tô 

 Khởi hành : Thứ 7 Hàng Tuần 

 
ĐIỂM NỔI BẬT: 

 Vi vu Miệt Vườn thật đơn giản cùng Saigon Star Travel. 

 Tour khởi hành sáng thứ 7 hàng tuần. 

 Tham quan Cù Lao Tứ Linh bằng thuyền 

 Thưởng thức trái cây và nghe Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ 

 Xe du lịch đời mới – cao cấp và sang trọng 

 Đi xe ngựa dạo quanh đường làng 

 Tham quan Chợ Nổi Cái Răng – trải nghiệm cuộc sống nơi miền sông nước 
 

CÁC ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

1. Địa điểm 1: Trung Tâm Văn Hóa Quận 12 

2. Địa điểm 2: Tòa nhà E town 2. Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình.  

3. Địa điểm 3: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 

 

NGÀY 01: TP. HCM – TIỀN GIANG – BẾN TRE – CẦN THƠ | (Ăn Trưa, Tối) 

07h30: HDV và xe đón Quý khách tại điểm hẹn khu vực khởi hành đi Mỹ Tho (Tiền Giang). Bắt đầu 

chương trình du lịch “Miền Tây 2 ngày 1 đêm” 

09h00:  Đoàn di chuyển bến Tàu 30/04 lên tàu đi du lịch sông Tiền: 

 Ngắm cảnh bé cá và bốn cù lao Long, Lân, Qui, Phụng.  

 Xuống tàu quý khách sẽ dùng trái cây (Tùy theo mùa như; chôm chôm, mận An Phước, nhãn 

xuồng cơm vàng, xoài, ổi lê, mít, măng cụt….) 

 Thuyền đến Cù lao Thới Sơn tại đây quý khách sẽ được cầm kèo ong chụp hình mà không lo ong 

chích, thưởng thức trà mật ong nóng với các loại bánh mứt tại nhà dân, quý khách có thể ẳm chú 

trăn dễ thương chụp hình. 

 Tham quan làng mỹ nghệ sản xuất các mặt hàng liên quan đến dừa. Đến nhà người dân dùng các 

loại trái cây theo mùa (từ chua đến ngọt) cùng giao lưu Đờn Ca Tài Tử miệt vườn. 

 Thử cảm giác Chèo Đò Trên Rạch nhỏ dưới hai hàng dừa nước xanh  mát quý khách có thể chèo 

cùng chụp ảnh. 

 Đến Cồn Phụng tham quan khu  Du lịch Cồn Phụng (Đạo Dừa) - tìm hiểu về một đạo giáo  rất 

đặc biệt thành lập trước năm 1975 với những quan niệm về đạo qui lạ lùng, nói về cuộc đời ông 

Nguyễn Thành Nam chỉ ăn toàn là dừa và trái cây 

 Tham gia các trò chơi dân gian tại đây như (chèo xuồng, chạy xe đạp qua cây cầu khỉ, lăn bóng 

dưới nước, đu dây văng..) 

 Tiếp tục du thuyền đến Lò Kẹo Quê Dừa – đặc sản Bến Tre, (kẹo không đường ) tham quan lò 

bánh tráng.  

 Đi xe ngựa trên con đường làng nhìn ngắm những cảnh yên bình tại vùng quê. 

12h00: Qúy khách đến nhà hàng dùng cơm trưa. Sau đó di chuyển ra thuyền. Trên đường về quý khách 

thưởng thức nước dừa tươi (1 khách 1 trái) 

- 30%  

1.557.000đ 

1,090,000đ 

(2 sao) 

 



 

 Trở lại thuyền lớn về bến tàu tàu Du lịch Mỹ Tho, Đoàn tiếp tục khởi hành đi Cần Thơ. 

Tối:      Đến Cần Thơ dùng bữa tối và  nhận phòng nghỉ ngơi. Sau bữa tối, quý khách tự do khám phá thành 

phố về đêm. 

 

NGÀY 02: MIỆT VƯỜN SÔNG NƯỚC CẦN THƠ – TP HCM | (Ăn Sáng, Trưa) 

05h30:  HDV cùng Qúy khách xuống bến tàu Cần Thơ để tham quan Chợ nổi Cái Răng lúc sáng sớm, đến 

đây đoàn tham quan và tìm hiểu nét sinh hoạt đặc trưng của cư dân miền sông nước, nơi hàng trăm 

chiếc thuyền, tàu buôn bán trao đổi hàng hóa, đặc sản địa phương, du khách cùng mua bán với 

thương hồ miền tây. 

 Qúy khách sẽ được tham quan nơi làm hủ tiếu Quê Tôi nổi tiếng của Cần thơ,quý khách có thể 

tham gia làm thử hủ tiếu do nghệ nhân chỉ dẫn. 

 Tiếp tục hành trình đến với vườn trái cây Vàm Xáng vào mùa trái trũi quả với măng cụt, sầu 

riêng, dâu Hạ Châu… 
Trưa:   Qúy khách trả phòng khách sạn dùng cơm trưa. 

Chiều:  Khởi hành về Tp HCM – Về tới thành phố xe trả quý khách về điểm đón ban đầu. Kết thúc hành 

trình tour du lịch Miền Tây 2 ngày 1 đêm. 

 
GIÁ TOUR BAO GỒM 
Vận chuyển: 

 Xe ghế ngồi tiêu chuẩn 16C, 29C, 35C, 45C máy lạnh đời mới sang trọng. Tài xế ân cần lịch sự. 

Lưu trú:  

 Khách sạn 2 sao: tiêu chuẩn 4 người/phòng. 

+ Nếu quý khách ở 2-3 phụ thu 200.000đ/phòng/đêm. 

+ Nếu ở 1 khách/phòng: phụ thu 300.000đ/phòng/đêm. 

Ăn uống 

 Ăn sáng: 01 bữa sáng tại khách sạn. 

 Ăn trưa + tối: thực đơn 120.000vnđ/suất. Trong đó có 1 bữa tại miệt vườn Cù Lao. 

Vé tham quan:  
 Tất cả vé vào cổng tham quan theo lịch trình. 

Bảo hiểm:  

 Mức phí bồi thường 20.000.000đ/Người/trường hợp. Không áp dụng mức bảo hiểm cho khách hàng 

từ 70 tuổi trở lên theo Luật Bảo Hiểm Việt Nam. 

Hướng dẫn viên:  

 HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo. 

Qùa tặng:  

 01 Nón du lịch, 01 nước suối chai 500ml/ngày, 01 khăn lạnh/ngày. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm tham quan. 

 Điểm tham quan:  Điểm tham quan ngoài chương trình 

 Thuế VAT 10% 

 Típ cho HDV & Tài Xế 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 
 Trẻ em dưới 1-4 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu 

có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé tour. Phụ thu 

ghế ngồi trên xe: 20% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 



 

 Từ 5-10 tuổi: 50% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia 

đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua suất 

người lớn. 

 Trẻ em 11 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

LƯU Ý: 
 Lịch trình tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ các 

điểm tham quan có trong chương trình. 

 Phụ thu khách nước ngoài 200.000 vnđ/khách/Tour. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 
Điều kiện Đặt tour & Huỷ tour: 

 Qúy khách cần đặt tour trước 15 ngày để được sắp xếp vị trí trên xe một cách tốt nhất. 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 10 ngày: Phí hủy 20% vé.  

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 07 ngày: Phí hủy 30% vé. 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 05 ngày: Phí hủy 50% vé. 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: Phí hủy 70% vé. 

 Nếu hủy trước giờ khởi hành 48 tiếng: Phí hủy 100% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 10 ngày trước ngày khởi hành: Phí chuyển là 10% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 05 ngày trước ngày khởi hành: Phí chuyển là 20% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 03 ngày trước ngày khởi hành 48h: Phí chuyển là 30% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 48h ngày trước giờ khởi hành: Phí chuyển là 50% vé. 

 

SAIGON STAR TRAVEL 
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO - HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO” 

 


