
CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANH NHƯ 

AN TRAVEL  
ADD : 165 PHẠM NGŨ LÃO , P PHẠM NGŨ LÃO , QUẬN 1 , TP HCM  

 

MIỀN TÂY 1 NGÀY SGN - MỸ THO - BẾN TRE - VƯỜN BƯỞI -  SGN 

 

Đúng 7h00 sáng xe và HDV đón Qúy khách tại điểm hẹn Quận 1 sau đó khởi 

hành bắt đầu đi chuyến du lịch về Mỹ Tho - Bến Tre, 

  

Những tỉnh rất trù phú của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đi theo lộ trình đường 

cao tốc TP/HCM - Trung Lương 

 

  

Đến Mỹ Tho,Qúy khách dừng chân tại trạm Mekong Restop  nghỉ ngơi ăn 

sáng (Tự Túc),chụp hình tự do, sau đó quý khách đến với ngôi chùa Vĩnh 

Tràng được xây dựng bởi ông bà Bùi Công Đạt vào thế kỉ XIX. Chùa Vĩnh Tràng 

là một di tích kiến trúc nghệ thuật đứng vào hàng thứ ba đối với mọi kiểu chùa 

của đất Nam phần. Chùa được xây dựng pha hòa nét kiến trúc cả Âu lẫn Á. Tiếp 

theo du khách đến với Cảng Du Thuyền Mỹ Tho lên tàu đi du lịch sông Tiền, ngắm 

cảnh bốn cù lao Long, Lân, Qui, Phụng. Thuyền chạy dọc theo bè cá nổi để du 

khách tìm hiểu cách nuôi cá trên sông của người dân địa phương 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 Bưởi Da Xanh, , quý khách chụp hình lưu niệm và sau đó tham 

quan trại nuôi ong mật, thưởng thức trà mật ong chanh. 

- Tiếp theo Quý khách đến với những giai điệu Đờn Ca Tài Tử Xứ Dừa, ăn trái 

cây miễn phí. Sau đó, du khách 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 kẹo dừa đặc sản của Bến Tre, lò bánh tráng ở xã Tân 

Thạch. Qúy khách được trải nghiệm thú vị đường quê, ngắm cuộc sống thường 

nhật của người dân địa phương. 

 

Sau đó đoàn đến nhà hàng  dùng cơm trưa tại đây .và thư giãn câu cá sấu , đi cầu 

khỉ , có võng nghĩ ngơi , hoặc trải nghiệm đi xe đạp trên đường làng … 



15h00: Trở lại thuyền về Mỹ Tho, khởi hành về lại TP.HCM. Đến điểm trả khách 

chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những lần sau.  

 

 

+ GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 270.000/1 khách  

+ Bao gồm: 

– Xe du lịch máy lạnh. Đò và phí tham quan sông Tiền. 

– Áo phao cứu hộ, mỗi người được trang bị 01 cái. 

– Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến, nhiệt tình, chu đáo và rất chuyên nghiệp. 

– Ăn trưa cơm dĩa , vé tham quan, tàu thuyền 

-  Nước, ,Bảo hiểm 20,000,000 VNĐ/ Trường hợp. 

+ Không bao gồm : 

- Nước uống, chị phí cá nhân  

-  10% VAT.  

 Chính sách cho trẻ em: 

 + Trẻ em từ 4 tuổi trở xuống không tính vé, gia đình tự lo ăn uống, ngồi cùng bố 

mẹ. ( 02 người lớn được kèm 01 trẻ em). Kể từ trẻ em thứ 02 trở đi tính bằng 

75%  giá vé người lớn. 

+ Trẻ em từ 05 tuổi trở lên mua 01 vé. 

 

 


