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CHÖÔNG TRÌNH DU LÒCH

CHÔÏ NOÅI CAÙI BEØ - CUØ LAO AN BÌNH
CAÀU TREO MYÕ THUAÄN

VÓNH LONG
Thời gian: 1 ngày.
Khởi hành: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Phương tiện: đi về bằng xe.

Buổi sáng: SÀI GÒN  VĨNH LONG (125km)
Xe khởi hành từ Cung Văn Hóa Lao Động TP.Hồ Chí Minh, đưa du khách đi
theo lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nguyễn
Văn Linh... nơi có những công trình kiến trúc văn hóa kết nối những thành tựu
kinh tế của Sài Gòn xưa và nay như: Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát
Thành Phố, Chợ Bến Thành, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng...
 Theo quốc lộ 1A, tới Mỹ Tho đoàn dùng điểm tâm sáng, sau đó khởi hành đi Cái
Bè – Tiền Giang.
 Đò đưa du khách qua những dòng kênh, rạch nhỏ đến thăm nhà cổ Ba Đức, đi
chợ nổi Cái Bè, tham quan cảnh họp chợ trên sông, theo các món hàng treo trên
cây chèo bẻo ở đầu ghe, du khách cùng mua bán với khách thương hồ miền Tây,
tìm hiểu nét văn hóa mua bán trên sông rất đặc trưng của người Nam Bộ. Ghé lại
các lò bún, bánh tráng, cốm ven sông, du khách được biết thêm vài nghề thủ
công, truyền thống ở nông thôn.
 Con đò tiếp tục đưa đoàn ghé ở một trong những nhà vườn của người dân kỳ cựu
trên cù lao An Bình, du khách tham quan một số nông cụ cổ truyền tiêu biểu của
miền nam, thưởng thức đờn ca tài tử cải lương Nam Bộ. Sau bữa ăn trưa, du
khách đi xe đạp dạo qua các vườn cây ăn trái: nhãn, xoài, chôm chôm, mận,
ổi…thưởng ngoạn các vườn bon sai kiểng cổ, hoặc chèo xuồng quanh các con
rạch nhỏ ngắm cảnh nhà vườn, cây trái.


Buổi chiều: VĨNH LONG  SÀI GÒN (125km)
Xế chiều, đò đưa đoàn đi trên sông Cổ Chiên, ở ven sông có nhiều làng gốm đỏ.
Xe đón đoàn tại bến tàu du lịch Cửu Long, đưa du khách đi qua vài khu phố thị,
ghé chợ Vĩnh Long và tham quan một thoáng thành phố Vĩnh Long, cầu treo
Mỹ Thuận.
 Đoàn rời Vĩnh Long về TP.Hồ Chí Minh.
 Về tới Sài Gòn, chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý khách.
(Ăn sáng, trưa)


* Saùng ñi, xe ñoùn khaùch vaø khôûi haønh luùc 6 giôø taïi Cung Vaên Hoùa Lao ÑoängTP.HCM
soá 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Phöôøng Beán Thaønh, Quaän I.
* Chieàu veà, xe traû khaùch taïi ñòa ñieåm treân.
* Chöông trình coù theå thay ñoåi hoaëc saép xeáp laïi, nhöng vaãn ñaày ñuû theo noäi dung treân.
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BẢNG GIÁ DÀNH CHO 1 KHÁCH
GIÁ VÉ
Việt Nam – Việt Kiều

Ngoại Quốc

876.000 vnđ

926.000 vnđ

GIÁ VÉ BAO GỒM :


Xe đời mới có máy lạnh, vé tàu đò du lịch, đưa đón khách đi theo chương trình tour.



Ăn uống gồm 2 bữa trong ngày. Điểm tâm sáng. Ăn trưa là cơm phần 4 món.



Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến.



Vé vào cửa các thắng cảnh.



Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 1 chai/ ngày).



Quà tặng, xổ số vui có thưởng.



Bảo hiểm du lịch theo qui định bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 60.000.000vnđ/trường hợp.

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM:
Ăn uống ngoài chương trình, và các chi phí vui chơi giải trí cá nhân.
GIÁ VÉ TRẺ EM:
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên mua 01 vé.
- Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua 2/3 vé: 584.000 vnđ.
- Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm
01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 2/3 vé. (Tiêu chuẩn 2/3 vé:
được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi).

Haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp vaø phuïc vuï Quyù khaùch
Kính chuùc Quyù khaùch vaø gia ñình An Khang – Thònh Vöôïng
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