
 
Kính gửi: Quý khách hàng ! 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 

MIỀN TÂY – BẾN TRE – CẦN THƠ 
“Du Ngoạn 4 Cồn – Trò Chơi Dân Gian – Vườn Trái Cây Theo Mùa” 

 Thời gian: 2 ngày 1 đêm  

 Khởi hành: Hàng ngày 

 Phương tiện: Xe Ô tô 

ĐIỂM ĐÓN: KHÁCH LẺ 

 Trung tâm văn hóa Quận 12 

 Pandora Trường Chinh 

 Bến xe An Sương 

 Cộng Hòa, quận Tân Bình 

 Nhà văn hóa Thanh Niên – 04 Phạm Ngọc Thạch – Quận 1 

 Bến xe Miền Tây 

NGÀY 01: TP. HỒ CHÍ MINH – MỸ THO – VƯỜN BƯỞI DA XANH - BẾN 

TRE – CẦN THƠ ( ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

06h00: Qúy Khách tập trung tại điểm hẹn, khởi hành bắt đầu đi chuyến du lịch về Mỹ Tho - 

Bến Tre và Cần Thơ. Những tỉnh rất trù phú của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đi theo lộ trình 

đường cao tốc TP/HCM - Trung Lương 

07h00: Đến Mỹ Tho, Qúy khách dừng chân tại trạm Mekong Restop điểm dùng đầu tiên của 

Tour Miền Tây, đoàn nghỉ ngơi ăn sáng, 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 với hơn 5000m2, cây trái xum xuê quanh năm, 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 khi đi Xe ngựa đường quê, ngắm cuộc sống thường nhật của người dân địa 

phương. 

Mỗi khách hang được tặng 1 quả dừa tươi và món quà mỹ nghệ bằng Dừa 

Sau đó đoàn đến nhà hàng dùng cơm trưa. 

Thực đơn: 

1/ Cá tai tượng chiên xù + cuốn bánh tráng 

2/ Xôi phòng 

3/ Gà chiên da giòn 

4/ Tôm hấp trái dừa 

5/ Lẩu chua cá hú 

6/ Thịt kho cơm dừa 

7/ Cơm trắng 

8/ Tráng miêng,trà đá,khăn lạnh 

Quý khách có thể lựa chọn tham gia các trò chơi dân gian tại khu vực Cồn Phụng:  [Chi phí 

thuê đồ bà ba tự túc: 70,000đ/khách] 

15h30: Trở lại thuyền về Mỹ Tho, khởi hành đi Cần Thơ. Đến Cần Thơ, Qúy khách nhận phòng 

khách sạn vị trí trung tâm thành phố. 

18h30 Xe đưa Qúy khách ra bến Ninh Kiều. Quý khách dùng bữa tối ấm cúng trên Du Thuyền 

5 sao khám phá ẩm thực Miền Tây trên sông Cần Thơ và nghe ca nhạc tài tử Nam Bộ.  

Thực đơn: 

1/ Gỏi gà xé phay 

2/ Trứng Chiên củ cải muối 

3/ Cải ngọt xào tỏi 

4/ Rau luộc thập cẩm 

5/ Thịt ba chỉ ram mặn 

6/ Lẩu cá Basa  

7/ Cơm Trắng  



 
8/ Tráng miệng + Trà Đá  

21h00 Tàu cập bến - xe đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 2: CẦN THƠ - CHỢ NỔI CÁI RĂNG - KDL MỸ KHÁNH - THIỀN VIỆN 

TRÚC LÂM  - VƯỜN TRÁI CÂY THEO MÙA - TP HCM (ĂN SÁNG, TRƯA) 
Buổi sáng: xe đưa quý khách ra bến Ninh Kiều, dùng thuyền du ngoạn trên sông Cần 

Thơ tham quan Cảng cá, chợ Cần Thơ, cầu Quang Trung, tham quan chợ nổi Cái Răng, một 

trong những chợ nổi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, nơi hàng trăm chiếc thuyền, tàu buôn 

bán trao đổi hàng hóa, đặc sản địa phương. Tham quan làng nghề làm Hủ Tiếu 

Sau đó quý khách về khách sạn dùng bữa sáng, nghỉ ngơi tự do  

11h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. Tiếp sẽ di chuyển đến với làng du 

lịch Mỹ Khánh dùng bữa trưa và tham quan tự do. 

Thực đơn: 

1/ Bánh Xèo Mỹ Khánh 

2/ Cá tai tượng chiên sốt cà 

3/ Gà xào xả ớt 

4/ Trứng chiên thịt bằm 

5/ Rau muống xào tỏi 

6/ Lẩu chua đồng quê 

7/ Cơm trắng 

8/ Tráng miệng + trà đá + khan lạnh 

Tại đây quý khách tham quan vườn trái cây, vườn hoa Mỹ Khánh, động chim yến, đua heo, 

đua chó vui nhộn, xiếc khỉ, xiếc chó, xiếc dê, hồ cá sấu,cá bú bình, vườn thú hoang dã....tham 

quan nhà cổ hơn 100 tuổi. 

 Sau đó đoàn tham quan và tìm hiểu về Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam được xây dựng 

theo kiến trúc văn hóa nhà Lý - Trần.  



 

13h30 Đoàn khởi hành tham quan Coffee – phim trường Căn nhà màu tím Cần 

Thơ (vé tự túc) đang trở thành địa điểm du lịch cực hot tại đất Tây Đô với 

phong cách độc đáo chỉ với duy nhất 1 gam màu “tím lịm tìm sim”. Các chi 

tiết từ căn nhà đến khuôn viên đều tràn đầy sắc tím “đốn tim” hàng ngàn du 

khách khi đến đây.  

- Đoàn có nhu cầu Xe và HDV đưa Đoàn đi tham quan “ Ngôi Nhà Dát Vàng giữa 

long TÂY ĐÔ”. Tại đây quý khách tha hồ check in các slot ảnh tráng lệ (chi phí 

vé tự túc) 

 Sau đó đoàn tạm biệt thành phố Cần Thơ trở về Sài Gòn.  

17h30 về đến Sài Gòn. Đến điểm trả khách chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những 

tour sau. 

 

KHÁCH 

SẠN 

GIÁ TOUR TÊN KHÁCH SẠN 

3 SAO 1.599.000 vnđ/khách Holiday 2 hoặc Tương Đương 3 sao trung tâm . 

4 SAO 1.999.000 vnđ/khách Holiday one hoặc Nesta, fortuneland - 4 sao trung tâm 

5 SAO 2.799.000 vnđ/khách Mường Thanh Luxury 

QUÀ TẶNG: Khăn rằn đặc trưng Nam bộ 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 
 Vận chuyển: Xe du lịch có máy lạnh, phục vụ theo hành trình. 

 Khách sạn gần trung tâm, đầy đủ tiện nghi. Tiêu chuẩn ngủ 2 khách/phòng. Trường hợp lẻ 

nam/nữ ngủ 03 khách/phòng. 

 Ăn uống theo chương trình tour 01 bữa sáng ngày đầu + 2 bữa trưa + 1 bữa tối trên du 

thuyền, 1 bữa ăn sáng buffet tại khách sạn. Suất ăn từ 170,000đ đến 200,000đ Vnđ/ 

Khách/bữa ăn. 

 Vé tham quan theo lịch trình, Vé khu du lịch Mỹ Khánh. 

 Bảo hiểm tai nạn du lịch: 20.000.000 VNĐ/ 01 Người/ 01 Trường hợp. Không áp dụng 

mức bảo hiểm cho khách hàng từ 70 tuổi trở lên theo quy định của Luật Bảo Hiểm Du Lịch 

Việt Nam. 

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

 Dịch vụ: Nước suối, Khăn lạnh và Trái cây, Nón du lịch của công ty Saigon Star Travel 

 Qùa Tặng : 1 Qủa dừa tươi + 1 móc khoá lưu niệm 

- Tặng Thẻ Thành Viên – Tích điểm đổi quà: https://saigonstartravel.com/xem-

tin/chuong-trinh-the-thanh-vien-tich-diem-doi-qua-cung-saigon-star-travel/ 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

https://saigonstartravel.com/xem-tin/chuong-trinh-the-thanh-vien-tich-diem-doi-qua-cung-saigon-star-travel/
https://saigonstartravel.com/xem-tin/chuong-trinh-the-thanh-vien-tich-diem-doi-qua-cung-saigon-star-travel/


 
 Nếu Qúy khách ngủ phòng đơn (01 người/phòng) phụ thu 350,000 vnđ cho khách sạn 3 

sao (4 - 5 sao báo giá khi đặt tour) 

 8% VAT. 

 Phụ thu người nước ngoài 300,000đ/khách/tour 

 Chi phí đồ Bà Ba tham gian Trò Chơi Dân Gian. 

 Vé Phim trường căn nhà màu tím 

 Vé tham quan Ngôi nhà dát vàng  

CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM: (Tính theo năm. Ví dụ: từ 2014 đến 2019: tính 5 tuổi) 

 Trẻ em từ 06 đến dưới 10 tuổi mua 75% vé. Ngủ chung bố mẹ. Có chỗ ngồi trên xe, tiêu 

chuẩn ăn như người lớn. 

 Trẻ em 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo ăn uống, ngồi trên lòng bố mẹ.( 

02 Người lớn được kèm 01 trẻ em), Kể từ trẻ em thứ 02 trở đi tính bằng 75% giá vé. 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

SAIGON STAR TRAVEL 
CHINH PHỤC ĐỈNH CAO – HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO 
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