
 

TỐI 01 : TPHCM – CHÂU ĐỐC 

 

Nghỉ đêm trên Xe 

 

20h45: Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn. 

Sau khi đón Quý khách tại điểm hẹn, Đoàn khởi hành đi Châu 

Đốc trên chuyến xe đời mới, sang trọng, êm ái với trang thiết bị 

nội thất hiện đại. Những clip hài, nhạc nhẹ sẽ giúp Quý khách 

xóa tan sự căng thẳng trong công việc hàng ngày và nghỉ đêm 

trên xe. 

 

 

NGÀY 01 : CHÂU ĐỐC - MIẾU BÀ – TRÀ SƯ – TP.HCM Ăn Sáng, Trưa 

05h00: Đoàn đến Châu Đốc Viếng Bà Chúa Xứ , cầu bình an 

cho gia đình, người thân 

Quý khách tự do tham quan chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc 

Hầu. 

06h30: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng 

07h30: Đoàn khởi hành tham quan Rừng Tràm Trà Sư. 

10h40: Kết thúc chương trình tham quan Trà Sư. Xe chở Quý 

khách đến thưởng thức nước Thốt nốt, mua các sản phẩm Thốt 

nốt về làm quà cho người thân. 

11h00: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng  

Sau đó đoàn khởi hành đi Chợ Châu Đốc mua quà cho người 

thân. 

13h00: Xuất phát trở về TP Mỹ Tho (trên đường về Quý khách 

ghé trạm dừng chân Lai Vung, mua nem, trái cây Nam bộ về 

làm quà cho người thân(chi phí tự túc). 

19h30: Xe về đến TPHCM. Đưa Quý khách về đến điểm đón. 

Kết thúc chương trình tham quan ấn tượng, chia tay và hẹn gặp 

lại Quý khách trong các chuyến đi sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 TOUR MIẾU BÀ CHÂU ĐỐC – RỪNG TRÀ SƯ  

 
 

 

 

  

 

  

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển và tham quan 

Xe đời mới máy lạnh 

-          Vé tham quan Miếu Bà Châu Đốc 

-          Vé tham quan Rừng Sinh Thái Trà Sư 

Ăn uống 
Điểm tâm: 1 phần ăn sáng 

Ăn chính: 1 buổi ăn trưa  

 

 

 

 

Phương tiện: Đi và về bằng ôtô 

Thời gian: 1 Ngày 1 Đêm 

Khởi hành:   

Giá tour (vnđ/khách) 

690.000vnđ/ Khách 

 ( Ngày Thường) 

790.000vnđ/Khách 

 ( Ngày Lễ - Tết ) 



 

Bảo hiểm 10.000.000 đ/Người/trường hợp 

Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến 

Nước suối, khăn lạnh,nón 
Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí cá nhân -    Các chi phí cá nhân và chi phí  không có trong chương trình . 

Thuế VAT 10% Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn lien hệ 168 Travel 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

1.Trẻ từ 1 - 4 tuổi: miễn phi ́– cha mẹ lo toàn bộ chi phí cho bé nếu có phát sinh. 

2.Trẻ từ 5 - 9 tuổi: 90%  , bao gồm tất cả các chi phí & ghế ngồi riêng trên xe 

3.Trẻ từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour - như người lớn. 

 

 

 

  

 


