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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

BẾN TRE – RIVERSIDE RESORT 
 

-  Thời gian: 02 ngày  01 đêm 

-  Khởi hành: Ngày 6/11/2021; 13/11/2021; 20/11/2021; 27/11/2021 
 

Ngày 01: Tp.HCM – TIỀN GIANG - BẾN TRE  
6h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Bến Tre ăn sáng. 
9h30: Đoàn lên tàu dạo sông Hàm Luông đến Riverside Garden Đoàn thưởng thức trà 
chanh đậu biếc và món ăn nhẹ (Chuối đập). Nghỉ ngơi thƣ giãn, tận hƣởng không khí 
thoáng mát từ sông Hàm Luông. Tiếp đến chƣơng trình thu hoạch nông sản, cho Thỏ, 
Hamster ăn cỏ, hái rau sau vƣờn để chuẩn bị cho bữa trƣa, hoặc các loại trái cây trong 
vƣờn (trong điều kiện cho phép). Tham gia hoạt động tạo hình nghệ thuật từ lá dừa, lá 
chuối (làm chòi lá chuối, cào cào,…). Đạp xe trong vƣờn Bƣởi, thƣởng thức trái cây tại 
vƣờn. Chƣơng trình Cooking Class, Đoàn cùng quản lý vƣờn tham gia chế biến các món 
ăn cho buổi trƣa với các sản phẩm đã thu hoạch (gỏi Ổi, rau xào…) 
12h00: Đoàn dùng cơm trƣa gia đình trong khu vƣờn xanh mát. Thƣ giãn tự do vui chơi 
các trò chơi gia đình nhƣ rút gỗ, domino, cờ vua, cờ tƣớng, cá ngựa… 
13h30: Đoàn lên tàu Sunflower về Ben Tre Riverside Resort, nhận phòng và nghỉ ngơi 
Buổi chiều: Đoàn tự do thƣ giãn hoặc vui chơi với các dịch vụ miễn phí nhƣ hồ bơi, câu cá, 
xe đạp tại Resort. 
Buổi tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng Hoàng Lam. Nghỉ đêm tại resort. 
 

Ngày 02: BẾN TRE – TP.HCM 
Buổi sáng: Ăn sáng buffet tại resort, Đoàn tự do thƣ giãn hoặc vui chơi với các dịch vụ miễn 
phí nhƣ hồ bơi, câu cá, xe đạp tại Resort. 11h30: Đoàn trả phòng, dùng cơm 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: 1.690.000VNĐ/Khách 

Giá tour bao gồm: 

 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chƣơng trình. 
 + Ăn theo chƣơng trình: 02 buổi sáng và 03 buổi chính. 
 + Lƣu trú tiêu chuẩn 4 sao: Resort Bên Tre River Side. 
 + Phí tham quan theo chƣơng trình. Thuyền tham quan theo chƣơng trình 
 + Hƣớng dẫn viên và nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ Đoàn. 
 + Nƣớc uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). Nón du lịch. 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000đ/khách. 
 + Bảo hiểm Covid (khách từ 18 – 70 tuổi) mức bồi thƣờng tối đa 10.000.000đ/khách 
 

Giá tour không bao gồm:  
 - Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình.  
 - Phụ thu phòng đơn: 500.000đ/khách (trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em dƣới 04 tuổi: 20% giá tour (có ghế ngồi,có suất ăn,ngủ chung với ngƣời lớn). 

 Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 60% 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. 
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