
Thời 

gian 
Khám phá Cồn Sơn Ăn sáng, trưa 

8h30 
Xe và HDV SÀI GÒN VIP TOUR đón quý khách tại điểm hẹn. 

Đoàn dùng điểm tâm sáng, và tiếp tục chuyến hành trình 
  

9h30 

Đoàn tiếp tục hành trình đi tàu qua Cồn Sơn. Đến đây Quý 

Khách được tham quan các điểm du lịch vô cùng hấp dẫn:  
sông Hậu, đưa Qúy khách đến với Làng cá bè, Quý khách tham quan 

tìm hiểu các loài cá đặc biệt sống trên sông Mekong như cá bắn nước, 

cá hô (thủy quái sông Mekong), cá trê hồng…  

Và tham quan quy trình nuôi  cá trên bè của các hộ ngư dân, tham gia 

cho cá ăn, chụp hình lưu niệmB. 

 

Đoàn tiếp tục tham quan vườn chôm chôm, đoàn có thể chụp 

hình,  tự tay hái trái để thưởng thức…. 

Khám phá tuyệt chiêu “cá lóc bay” của nông dân sông Hậu. 

  

  
Đoàn dùng cơm trưa tại  nhà vườn với các món ăn dân dã 

đậm chất vị Miền Tây 

  

  

  

  Sau khi dùng bữa xong đoàn nghỉ ngơi tại các nhà vườn. 

  

Đoàn tham gia chương trình “ trổ tài làm bánh dân gian” tự 

tay làm nên những chiếc dân dan thơm ngon, từ các nguyên 

liệu được chuẩn bị trước đó. 

Đoàn dùng tiệc “ Buffet Bánh dân gian” với nhiều loại bánh 

khác nhau 

16h30 

Đoàn xuồng đò trở về lại đất liền. Xe đưa đoàn về lại điểm xuất 

phát ban đầu. Kêt thúc chương trình, chia tay và hứa hẹn gặp 

lại./. 

  

GIÁ TOUR THAM KHẢO DÀNH CHO 1 KHÁCH 

(Đoàn từ 10 khách trở lên) 

Người lớn 

(6-  11 tuổi) 

590.000đ/ khách 

A.  



B. GIÁ TOUR BAO GỒM 

Di chuyển 
Xe - Tàu du lịch. 

Tài xế vui vẻ, nhiệt tình, đẹp trai có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. 

Ăn uống Ăn chính: Thực đơn 120.000đ/suất, món ăn đậm chất Miền tây sông nước. 

Hướng dẫn 
Hướng dẫn viên tiếng Việt thuyết minh, phục vụ suốt tuyến, nhiệt tình, vui vẻ. 

Vé tham quan 

Tham quan 

Làng cá bè 

Hái trái cây 

Làm bánh dân giang 

Quà tặng 01 nónSAIGONVIPTOUR, 01 khăn/ngày, 01 chai nước suối Icy 500ml/ngày. 

Bảo hiểm Bảo hiểm du lịch của Bảo Minh (mức đền bù cao nhất là 20.000.000 đ) 

A. GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí cá 

nhân 

Ăn uống ngoài chương trình 

Các chi phí phát sinh cá nhân khác. 

Chi phí khác 
Chi phí phát sinh trong trường hợp thời tiết không ổn định, giao thông không thuận tiện 

phải chậm trễ hành trình. 

Thuế GTGT 
Giá trên chưa bao gồm tiền thuế GTGT, nếu xuất hóa đơn VAT vui lòng cộng thêm 10% 

vào đơn giá. 

A. TIÊU CHUẨN TRẺ EM 

Trẻ em nữa vé Đầy đủ các tiêu chuẩn như người lớn: ghế ngồi, phần ăn, quà tặng….. 

Trẻ em miễn 

phí 
Các phát sinh nếu có cha mẹ thanh toán với nhà hàng hoặc điểm đến. 

 


