
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÔNG TY DU LỊCH CAO NIÊN 

89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 

Tel: 1900.63.64.12 & 0909.145.389 

www.caonien.vn 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

BẾN TRE – GIỒNG TRÔM – BA TRI 
 

-  Thời gian: 02 ngày 01 đêm 

 -  Khởi hành: Ngày 17/12/2022 
 

NGÀY 01: TP.HCM - MỸ THO – BẾN TRE 
6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3 đi Mỹ Tho, dừng chân ăn sáng ở nhà 
hàng MeKong, đến Mỹ Tho tham quan Chùa Vĩnh Tràng – một trong những ngôi chùa cổ 
nổi tiếng ở Miền Nam, được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. 
9h00: Đoàn khởi hành đến Bến tàu du lịch, đi trên sông Tiền ngắm cảnh 04 cù lao tứ linh 
(Lân, Long, Quy và Phụng), tìm hiểu về hệ sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tàu 
đƣa đoàn vào tham quan Rạch Xếp thƣởng ngoạn phong cảnh hữu tình nên thơ của miền 
sông nƣớc Cửu Long, tìm hiểu cách nuôi ong mật, thưởng thức trà mật ong, đi xe ngựa 
trên đường làng khám phá đời sống thường nhật của người dân địa phương, thưởng 
thức các loại trái cây theo mùa, nghe nhạc tài tử - một loại hình ca nhạc dân tộc Nam 
Bộ. Đi đò chèo trên con rạch nhỏ với những rặng dừa nƣớc xanh tƣơi mát mẻ. Tiếp tục 
chƣơng trình thuyền đƣa đoàn tham quan một cơ sở sản xuất kẹo dừa – đặc sản nổi tiếng 
của xứ dừa Bến Tre.  
11h00: Đoàn tham quan Khu du lịch Đạo Đừa - tìm hiểu về một giáo phái chuyên ăn và uống 
nước dừa để hành đạo trên Cồn Phụng. Dùng cơm trƣa với các món ăn đặc sản Nam Bộ. 
Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi Bến Tre. Nhận phòng khách sạn, dùng cơm chiều. 
Buổi tối: Tự do đi dạo tham quan Chợ Đêm Bến Tre, dạo phố ven sông Bến Tre. 
 

NGÀY 02: ĐẤT VÀ NGƯỜI  XỨ DỪA (Giồng Trôm – Ba Tri) 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng. Khởi hành đi Ba Tri tham quan khu tưởng 
niệm cụ Nguyễn Đình Chiểu. 10h00: Đoàn về Giồng Trôm tham quan Khu lưu niệm nữ 
tướng Nguyễn Thị Định. Tiếp tục chƣơng trình Đoàn viếng chùa Huệ Phước – thăm cô Tƣ 
tóc dài (ngƣời có mái tóc dài hơn 6m). Ăn trƣa. 
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.HCM. Kết thúc chuyến đi. 

(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.560.000VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm: 

- Xe đời mới máy lạnh, phục vụ theo chƣơng trình. 
- Ăn theo chƣơng trình từ sáng ngày đi đến trƣa ngày về. 
- Lƣu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
- Phí tham quan theo chƣơng trình. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
- Hƣớng dẫn viên và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
- Nón du lịch, Nƣớc uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). 
 

Giá tour không bao gồm: 
 - Các chi phí cá nhân khác ngoài chƣơng trình. 
 - Phụ thu phòng đơn: 300.000đ/khách (trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí (gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí - nếu có). 
- Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 50% giá tour(có ghế ngồi,có suất ăn,ngủ chung với ngƣời lớn) 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

 

HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


