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Giấy phép lữ hành kinh doanh quốc tế: 79-893/2018/TCDL_GP LHQT 

TOUR 1 NGÀY  

DU LỊCH ĐỒNG BẰNG MÊKONG TIỀN GIANG-BẾN TRE 

KHỞI HÀNH MỖI NGÀY: Thời gian: 8:00 Am - 17:30 Pm 

 

- Buổi sáng, xe và hướng dẫn viên đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Tiền Giang. Đoàn dừng 

chân nghỉ ngơi tại Nhà hàng Mekong. Tiếp tục hành trình xe đưa Quý khách vào TP Mỹ Tho.Quý khách 

tham quan chùa Vĩnh Tràng ngôi chùa cổ Trên 100 năm tuổi, Ngôi chùa thờ Phật lớn nhất tỉnh Tiền Giang, 

chùa mang dáng vẻ kiến trúc châu Á pha lẫn châu Âu. 

- Đến bến tàu 30/4 xuống thuyền du ngoạn trên sông Tiền ngắm Cầu Rạch Miễu, 4 cù lao: Long – Lân 

– Qui - Phụng. Đoàn đến Cồn Lân ( Cồn Thới Sơn) tham quan vườn trái cây, thưởng thức trái cây – nghe 

đờn ca tài tử, uống trà mật ong, Đoàn di chuyển đến Đảo dừa tham quan lò kẹo dừa tìm hiểu cách làm kẹo 

dừa nổi tiếng ở Bến Tre.Chèo xuồng tham quan kênh rạch ngắm nhìn hàng dừa nước xanh tươi. 

- Quý khách dùng cơm trưa và tự do nghỉ ngơi. Dạo quanh đảo bằng xe đạp và trở lại xe về lại thành 

phố Hồ Chí Minh 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Xe đời mới du lịch đời mới, máy lạnh, xuồng chèo, đờn ca tài tử 

 Ăn trưa theo chương trình, trái cây (theo mùa), trà mật ong, thưởng thức kẹo dừa 

 Chi phí tham quan các điểm trong chương trình. 

 Hướng dẫn viên song ngữ Anh, Việt chuyên nghiệp, năng động, phục vụ suốt tuyến. 

 Nước suối (1 chai/1 người). 

 



 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân 

 Thuế VAT.  

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 1 vé  

 Trẻ em từ 6 đến 9 tuổi mua 2/3 vé tour  

 Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé.  

 Nhưng 2 người lớn chỉ được kèm theo 1 bé, nếu đi kèm nhiều hơn thì từ bé thứ 2 trở lên 

phải mua 2/3 vé. 

 Tiêu chuẩn 2/3 vé: được 1 ghế ngồi, 1 suất ăn. 

 

CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI THẬT Ý NGHĨA VÀ THÚ VỊ! 

NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI MUA CHƯƠNG TRÌNH 
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