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MIỀN TÂY 1 NGÀY  

( ăn đặc sản- uống nước dừa, nhận từ 2 khách) 

SGN - MỸ THO - BẾN TRE - VƯỜN BƯỞI -  SGN 

 
7h20 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 am 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 …uống nước dừa công ty tặng.  
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. 
Đơn giá cho 01 khách: 415.000 vnd 
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➢ Xe oto đưa đón đoàn theo chương trình 
tham quan 

➢ 01 bữa ăn trưa với đặc sản Bến Tre thực 
đơn: 1. Cá tai tượng chiên xù 2. Gà chiên- 
xôi phồng 3. Gỏi xoài khô cá sặc 4. Lẩu 
chua cá hú 5. Rau muống xào tỏi 6. Thịt kho 
cơm dừa 7. Cơm trắng,trà đá -tráng miệng – 
khăn lạnh  

➢ Vé tham quan các điểm có trong chương 
trình 

➢ Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình 
➢ Nước uống hàng ngày trên xe 

➢ Vé máy bay khứ hồi 
➢ Chi phí cá nhân: giặt là, đồ uống trong bữa 

ăn, tham quan ngoài chương trình, mua 
sắm... 

➢ Tiền TIP cho HDV 
➢ Thuế VAT 
➢ Chi phí phòng đơn 
➢ Các chi phí không có trong mục Bao Gồm 
➢ Phụ thu lễ tết 100.000 vnd/ khách 

 

CHÍNH SÁCH TRẺ EM: 
➢ Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 người 

lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 75% giá tour (tiêu chuẩn như trẻ em tính 
phí) 

➢ Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng) 
➢ Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn 

 

 

 
 

 

 

Lưu ý: 

1.Nên đi dày dép thấp để tiện di chuyển 

2. Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Á Thái Travel sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (10 khách 

người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty sẽ có 

trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 5 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới 

 
Chú ý chung: 

*/ Chênh lệch giá vé thắng cảnh (có thể có) của những điểm du lịch tăng lên sau thời điểm đặt tour. 

Điều này do thực tế phát sinh khách quan. Mong Quý khách thông cảm! 

*/ Nên mang theo thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông thường 

*/ Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình 

*/  Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại nếu không 

thông báo từ lúc đăng ký tour. 

*/ Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày 

khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

 (*) Trách nhiệm của khách hàng: 
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-  Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường, 

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh, 

phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý 

khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách 

nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng 

như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour. 

- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong 

suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý, 

vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

-thời hạn sử dụng voucher: 30/3/2023 
- Địa điểm sử dụng voucher: Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Á Thái 

P921 Block C2, Belleza Apartment, Pham Huu Lau Road, Phu My Ward, District 7, Ho Chi 
Minh City 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


