
 

 

 Thời gian:  1 ngày (Chủ Nhật hằng tuần) 

 Phương tiện :  Xe Du Lịch  

 Mỹ Tho là thành phố của Tiền Giang gắn với hai nhánh sông Tiền và sông Hậu tạo nên cho mảnh 

đất phương nam những vẻ đẹp kì vĩ, những cánh đồng bất tận và những con kênh, rạch hiền hòa 

đậm chất Nam Bộ .Khi đến với đây du khách không chỉ biết đến là nơi có phong cảnh hữu tình - 

đặc sản độc đáo mà chắc chắn đến đây sẽ là một trong những sự lựa chọn thú vị cảm giác lênh 

đênh trên sông nước quý khách còn trải nghiệm vô vàn những hoạt động thú vị khi đến với Du 

Lịch Mỹ Tho – Tiền Giang  

 Tìm hiểu văn hóa, đời sống sinh hoạt độc đáo của từng vùng miền thông qua mỗi chuyến đi. Cụ 

thể là văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ nước ta: nhà chữ Đinh, các làng nghề truyền thống, 

đờn ca tài tử… 

 Hòa nhịp, giải trí với cuộc sống dân dã đời thường, cũng như khám phá nét truyền thống đậm chất 

Nam Bộ xưa bằng những hoạt động như: Đi xe ngựa, đường làng, xuồng lớn, chèo xuồng ba lá,… 

 Thưởng thức đặc sản miền Tây như: Cá tai tượng chiên xù, cá lóc nước trui, canh chua cá… 

 Qúy khách sẽ được đi trên những cây cầu khỉ hay ngồi nhâm nhi trà mật ong pha tắc thơm lừng…. 

 

 

 

 



 

 

05h30: Xe và hướng dẫn Du lịch Thái Loan đón quý khách tại điểm 

hẹn . Khởi hành đi Tiền Giang - Mỹ Tho. Xe đưa đoàn đi đường cao 

tốc Trung Lương đoạn nối giữa Sài Gòn – Tiền Giang và nghe 

thuyết minh về con người và vùng đất Long An.  

07h30: Đến Tiền Giang. Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, du khách 

dùng bữa tại nhà hàng với món hủ tiếu Mỹ Tho trứ danh . Sau đó tham 

quan: 

Phim Trường Mekong: với trên 30 hạng mục cùng hàng trăm góc chụp đẹp 

từ các kỳ quan, bối cảnh nổi tiếng trên Thế giới và cả Việt Nam như Tháp 

Eiffel của Pháp; Cầu đôi London; Tượng Nữ Thần Tự Do; Phố cổ Hội An với 

mái ngói rêu phong; Kiến trúc nhà gỗ Đà Lạt nhẹ nhàng; Khu tái hiện chân 

thật Sài Gòn xưa qua các bảng hiệu, cà phê, … 

Sau đó, xe đưa đoàn viếng chùa Vĩnh Tràng – ngôi chùa nổi tiếng ở Nam 

Bộ và là nơi thờ Phật lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Mang phong cách kiến 

trúc Á, Âu độc đáo như kiến trúc Pháp, Mã Lai,Thái Miên và 

Chàm…giao thoa nhiều nền kiến trúc khác nhau nhưng kiểu kiến 

trúc điêu khắc cốt lõi vẫn mang đậm nét truyền thống của người 

Việt. 

09h00: Đoàn qua cầu Rạch Miễu – là cây cầu đầu tiên ở Miền 

Tây do kỹ sư Việt Nam thiết kế và xây dựng, sau đó du khách xuống 

thuyền quý khách tham quan cảng cầu cá Mỹ Tho trên sông Tiền và từ đây quý khách có dịp 

ngắm nhìn tổng thể 4 Cù Lao: Long, Lân, Quy, Phụng,… 

10h00: Quý khách tản bộ đường làng Cù Lao Thới Sơn tham 

quan: 

 Vườn trái cây,vườn hoa kiểng, trại nuôi ong, thưởng thức trà 

mật ong pha tắc - thức uống có vị chua, thơm xen lẫn vị ngọt dìu 

dịu. 

 Nhà “chữ Đinh” kiểu nhà tiêu biểu của Nam Bộ. 

 

 



 

 

 Sau đó, với những bộ đồ bà ba quý khách sẽ trở thành những người nông dân thực thụ 

đi “tát ao bắt cá”. Vừa tát nước vừa hò giữa không khí trong lành cùng với lời cổ vũ sẽ giúp 

các bạn tát nước càng thêm phấn khích. Càng nhiều gàu nước được đổ ra là chúng ta càng 

dễ dàng nhìn thấy những chú cá đang vẫy vùng trong ao. Chiến lợi thu được lên sẽ mang lên 

giàn bếp, đợi chờ trong ít phút sẽ có món “cá lóc nướng trui” thật hấp dẫn.  

 

12h05: Dùng cơm trưa tại nhà hàng – với đặc sản miền tây: “Cá Tai Tượng Chiên Xù,cá lóc 

nướng chui”. 

1. Gỏi củ hủ dừa Miền Tây 

2. Cá tai tượng chiên xù – bánh tráng 

3. Cá lóc nướng chui 

4. Cá thịt kho tộ 

5. Rau muống xào tỏi 

6. Lẩu chua cá hú 

7. Cơm trắng – tráng miệng 

14h00: Đoàn tiếp tục:  

 Tham quan cơ sở sản xuất kẹo dừa Bến Tre, thưởng thức và mua sắm một số mặt 

hàng thủ công mỹ nghệ làm từ cây dừa.  

 Cùng cô gái miệt vườn chèo xuồng ba lá vào các rạch nhỏ chiêm ngưỡng những hàng 

dừa nước xanh ngắt, tìm hiểu một số loại cây như: cây bần, ô rô… 

 Đi xe ngựa đường làng – gợi nhớ cuộc sống di chuyển của người Miền Tây xưa. 

16h00: Đoàn khởi hành về lại Biên Hòa.Trên đường ghé mua sắm đặc sản Miền Tây 

18h00: Về đến điểm hẹn ban đầu, kết thúc tour, chia tay và hẹn gặp lại các tour sau 

Chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại quý khách! 

http://www.daithienson.com/dieu-kien-du-hoc-my-nhu-the-nao.aspx
http://www.daithienson.com/dieu-kien-du-hoc-my-nhu-the-nao.aspx
http://www.daithienson.com/dieu-kien-du-hoc-my-nhu-the-nao.aspx


 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 

CHUYẾN ĐI 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VNĐ) 

NGƯỜI LỚN TRẺ EM EM BÉ 

(Trên 11 Tuổi) (6=> dưới 10 Tuổi) (Dưới 5 Tuổi) 

TIỀN GIANG    695,000     520,000   MIỄN PHÍ 
 NGỒI CHUNG VỚI BỐ MẸ 

GIÁ TOUR  BAO GỒM 

1. Vận chuyển: Xe du lịch 16 – 29 – 45 chổ đời mới đưa đón khách theo chương trình (bố trí xe phù 

hợp với số lượng đăng kí) 

2. Ăn uống: Khách được lo ăn theo chương trình 

➢ Ăn chính: 1 buổi - cơm phần 5 – 6 món – gồm: cơm, lẩu, món mặn, xào, tráng miệng, .... - 

Thực đơn thay đổi theo từng bữa, phù hợp với khẩu vị địa phương. Đăc sản Miền Tây 

➢ Ăn sáng: 1 bữa ăn sáng tô và ly – Đặc sản Hủ tiếu Mỹ Tho, cơm tấm, bánh canh, ... + cafe đá, 

cafe sữa, đá chanh... 

➢ Ăn Nhẹ (Thái Loan Air): Bánh ngọt + nước uống: nước ngọt, nước ép trái cây, trà chanh,… 

3. Hướng dẫn viên: Chuyên nghiệp, nhiệt tình, thuyết minh – hoạt náo trò chơi – phục vụ ăn  & tham 

quan cho đoàn. 

4. Tham quan: Các điểm tham quan Đặc Biệt Nhất Của Miền Tây: Di chuyển thuyền lớn, xuồng ba lá, xe 

ngựa trên đường làng, thưởng thức trái cây,mật ong pha tắc….+ chụp ảnh phim trường Mekong 

5. Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn tour với mức 30.000.000đ/vụ 

6. Quà tặng: Khăn lạnh, nước tinh khiết Lavi (01 ngày/chai). 

  GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 

1. Ăn uống ngoài chương trình, các chi phí vui chơi giải trí cá nhân khác. 

 


