Thời gian: 1 ngày– Đi về bằng xe máy lạnh, khởi hành chủ nhật hằng tuần
Cuối tuần về với vùng Miền Tây Nam Bộ. Du khách sẽ có dịp tham quan và tìm
hiểu những nét đặc trưng của vùng quê sông nước: hệ thống sông Mêkong với
những kênh rạch chằng chịt, chợ nổi trên sông, vườn cây trái bốn mùa … và hơn tất
cả là lòng mến khách và sự hào sảng của người dân Nam Bộ.
Các tuyến du lịch miền tây Nam Bộ cuối tuần sẽ giúp du khách thư giãn với
những khung cảnh làng quê Nam Bộ thanh bình, thiên nhiên trong lành và đặc biệt
là đặc sản cây trái bốn mùa…
Thắng cảnh : chùa Vĩnh Tràng, Cầu Rạch Miễu, Cù Lao, Trại Rắn Đồng Tâm,
Vườn Trái Cây, Trại Nuôi Ong…
Đặc sản: Trái cây, cá tai tượng chiên xù chấm mắm nêm, cá lóc nướng trui…
SÁNG :
TP.HCM – MỸ THO – BẾN TRE – CỒN THỚI SƠN – CỒN PHỤNG
06h00:Xe và HDV 5N Tours đón du khách tại điểm hẹn, khởi
hành đi Mỹ Tho nổi tiếng với dòng sông Tiền chảy
qua. Dùng điểm tâm tại nhà hàng MêKông. Tiếp tục đến
tham quan Cầu Rạch Miễu nối liền 2 tỉnh Bến Tre và
Tiền Giang, tiếp tục tham quan chùa Vĩnh Tràng - là
một trong số ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Nam Bộ
và cổ nhất Tây Nam Bộ với lối kết hợp Châu Âu và Châu
Á. Vẻ đẹp tráng lệ của kiểu kiến trúc "cổ lầu" cùng khả
năng tưởng tượng trong nghệ thuật ghép mảnh sành,
mảnh sứ để tạo nên những bức tranh với màu sắc hài hòa,
minh họa những sự tích nhà Phật, những truyện dân gian
và những đề tài tứ quý, tứ linh, hoa lá...đôc đáo. Xe đưa
du khách đến bến đò 30/4, thuyền máy đưa quý khách
ngoạn cảnh cảng cá Mỹ Tho tấp nập cảnh mua bán
trên sông Tiền, nghe giới thiệu về các Cù Lao: Long –

Lân – Quy – Phụng, tham quan Lò Kẹo Dừa biết được
quý trình sản xuất miếng kẹo thơm ngọt nổi tiếng. Du
khách dùng cơm trưa với đặc sản Nam Bộ : Cá Tai
Tượng Chiên Xù Cuốn Bánh Tráng Chấm Mắm Nêm+
Cá Lóc Nướng Trui.

CHIỀU :

CỒN PHỤNG – TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM – TP.HCM

Tiếp tục lộ trình Đò chèo đưa du khách vào tham quan trại
nuôi mật ong, tham quan Cù Lao Thới Sơn - là cồn lớn
nhất trong số 4 cồn trên sông Mỹ Tho, du khách xuôi theo
những con rạch ngoằn ngoèo giữa hai hàng dừa nước rậm
rạp, tản bộ theo những con đường đá uốn lượn, băng qua
những vườn trái cây xum xuê, ngồi nghỉ trong ngôi nhà
vườn xưa đậm chất kiến trúc Nam Bộ thưởng thức trà,
rượu mật ong, nghe Đàn Ca tài tử. Thuyền máy đưa
quý khách trở về Mỹ Tho, ghé chợ Mỹ Tho mua đặc sản,
ghé tham quan Trại Rắn Đồng Tâm tọa lạc trên bờ sông
Tiền, được người dâm gọi với cái tên quen thuộc Vương
quốc của loài rắn. Tại đây du khách không chỉ tận mắt
khám phá vương quốc loài rắn, với hàng trăm loại khác
nhau, từ các loài rắn độc như hổ ngựa, hổ mai gầm, hổ
cạp nong, hổ mang chúa… cho đến những loài hiền lành
như loài rắn nước, rắn gáo... Đồng thời bạn có thể tham
quan và ngắm nhìn những loài động vật khác như khỉ,
trăn, cá sấu, gấu chó, ba ba, cáo, đà điểu, gà rừng,
dê núi… và rất nhiều loại thảo dược, cây thuốc quý
hiếm được trồng trong khuôn viên vườn. Du khách sẽ được
tìm hiểu đặc điểm loài, hoạt động sinh lý của chúng, các
phân biệt rắn độc và không độc, cách phòng ngừa, chữa
trị khi rắn cắn… Khởi hành trở về Tp.HCM. Xe và hướng
dẫn 5N Tours đưa quý khách về lại địa điểm đón ban đầu.
Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại.

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách :

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 578.000 ĐỒNG/KHÁCH
 BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh .
 Ăn uống : 01 bữa sáng set menu + 1 bữa trưa.
-

Ăn sáng gồm: hủ tiếu, bún bò, phở, bánh mì ốp la, bánh canh + cà phê đá, đá
chanh, nước ngọt chai, sữa đậu nành chai,….

-

Ăn chính gồm 05 món: Cá Tai tượng Chiên Xù + Cá Lóc Nướng trui cuốn bánh tráng
chấm mắm nem + 01 món canh + thịt kho + trái cây + cơm trắng + trà đá.

 Dịch vụ khác:
-

Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

-

Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh.

-

Mỗi khách 01 trái dừa tươi

-

Trái cây trong vườn

-

Nghe Đàn ca Tài Tử Nam Bộ

-

Tàu tham quan cồn Thới Sơn, đò chèo.

-

Bảo hiểm du lịch du lịch với phí bồi thường tối đa: 10.000.000 đồng/trường hợp.

-

Quà Tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.

 KHÔNG BAO GỒM :
-

Ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi, chi phí cá nhân,…

 LƯU Ý :
-

Chương trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn, HDV sẽ hẹn với Quý
khách để cùng thống nhất với đoàn.
Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống là ba, mẹ tự lo. Bé từ 5 tuổi trở lên là 100% giá vé tour.

-

Khi đi Quý khách nhớ đem theo CMND, Passport, khai sinh trẻ em, kể cả visa rời

-

Trẻ em dưới 14 tuổi phải có cha mẹ đi kèm, nếu không thì phải có giấy xác nhận có đóng dấu
của địa phương nơi cư trú đi kèm người thân

-

Khách lớn tuổi ( từ 70 tuổi trở lên), khách khuyết tật, khi tham gia tour phải có người thân đi
kèm và phải cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ khi tham gia tour

-

Du khách đem theo hành lý gọn nhẹ và phải tự bảo quản hành lý, tư trang, tiền bạc trong suốt
thời gian của chuyến du lịch

-

Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thiên tai, đình công, bão lũ, dịch bệnh, tàu thuỷ,
xe lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, công ty du lịch 5N sẽ không chiụ trách nhiệm bồi thường
thêm bất kỳ chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng

-

Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hay huỷ tour không báo trước thì mất 100%

