
 
 

 
 

Hành trình về miền đất hứa: 

 

 

 Thời Gian: 02 Ngày 01 Đêm  

 Ngày khởi hành :15,16/05/2021 

 Phương Tiện: Đi về bằng xe 
 

“Đường về Trà Vinh chim hót mừng lúa chín vàng đồng. 

Hàng dừa ven sông mưa nắng bao kỷ niệm nhớ mong. 

Đây đó vang vọng khúc Ngũ Âm, tiếng trống Xà Dăng đến bập bùng. 

Và điệu Lâm Thôn dịu dàng múa theo nhịp.” 

 

Miền Tây - vùng đất chín rồng - luôn là một điểm đến hấp dẫn của du khách với những dòng 

sông chở nặng phù sa, không gian thoáng đãng, hàng cây xanh ngát, khu vườn trái cây xum xuê trĩu 

quả và những món ăn hấp dẫn - đa dạng. Mỗi vùng đất của Miền Tây mang những nét riêng trong 

tổng thể văn hoá chung tạo cho du khách những trải nghiệm thú vị.  

Và hành trình trên đất phù sa lần này, Du Lịch Thái Loan xin mời quý du khách ghé vùng đất 

mang tấm chân tình đem ra đãi khách - vùng đất Trà Vinh. Nơi đây tuy không đẹp lộng lẫy, không 

chuyên nghiệp như những khu du lịch khác … nhưng cũng đủ để du khách phải xuyến xao mỗi khi 

ghé thăm,thứ du khách nhận về là tình cảm , là văn hóa ,là nếp nhà nhiều hơn một chuyến du lịch trãi 

nghiệm khác. Hãy một lần xê dịch đến mảnh đất gần “cùng trời cuối đất” này để được trở về với 

những cảm xúc chân thật nhất. Bạn sẽ được viếng thăm những ngôi chùa Khmer đặc trưng, tìm hiểu 

đời sống văn hoá thuần chất của đồng bào Khmer hoặc xuôi phà qua những Cù Lao xanh mướt - ghé 

nhà dân uống trà, ăn mứt hay chỉ đơn thuần là xin cốc nước rửa mặt,... Để rồi sau đó, du khách sẽ 

cảm động trước tấm lòng của bà con và lưu luyến không muốn rời đi.  

 

 



 
 

 
 

NGÀY 1  BIÊN HÒA  TRÀ VINH                                                                                  (Ăn sáng, trưa, tối)                                                                                                                                                

05h30: Xe và HD DL Thái Loan đón đoàn tại điểm hẹn. Khởi 

hành đi Trà Vinh.  

07h30: Đoàn ăn sáng tại khu vực TRUNG LƯƠNG – TIỀN 

GIANG. Sau đó tiếp tục hành trình đến Trà Vinh. 

10h00: Đến Trà Vinh. Đoàn viếng ĐỀN THỜ BÁC HỒ - di 

tích lịch sử cấp quốc gia. Khu di tích đền thờ Bác Hồ rộng 5,4 

ha với các hạng mục chính như: Đền thờ Bác Hồ, nhà trưng 

bày thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, khuôn viên cây 

xanh, ao cá, khu vui chơi cắm trại…và đặc biệt là mô hình Nhà 

sàn Bác Hồ được thiết kế, in sao và lắp khoa học với tỉ lệ 97% 

theo nguyên bản nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Hà 

Nội. 

11h00: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó, về KS 

nhận phòng, nghỉ ngơi. 

15h00: Đoàn di chuyển tham quan Di Tích AO BÀ OM – một 

hồ nước được bao bọc bởi hàng trăm cây sao, cây dầu cổ thụ 

trăm tuổi với những bộ rễ trồi lên mặt đất, hình thù kỳ dị, thân cây cao vút, bốn mùa rợp bóng 

thâm u tạo không gian yên bình. Sau đó, di chuyển sang CHÙA ÂNG – ngồi chùa Khmer cổ nhất 

Trà Vinh trong số 141 ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh, đến đây tham quan bạn sẽ được 

chiêm ngưỡng những nét kiến trúc độc đáo và tìm hiểu sâu hơn cuộc sống của người 

Khmer 

18h00: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau đó, nghỉ ngơi tự 

do tại Trà Vinh hoặc đến quán CAFE 1985 là quán cafe nổi 

tiếng ở Trà Vinh được nhiều bạn trẻ yêu thích, quán mang 

đậm phong cách cổ kính bởi sự thiết kế và bày trí đậm nét 



 
 

 
 

hoài cổ. Những vật dụng trong quán đều rất cổ xưa như: radio, tivi, chiếc máy đánh chữ của thập 

niên trước,...Bên cạnh đó, quý khách có thể tham dự chương trình “HÁT CHO NHAU NGHE” 

đầy thú vị. 

NGÀY 2  TRÀ VINH  CỒN CHIM  BIÊN HÒA                                                      (Ăn sáng, trưa, tối)                                                                                                                                                

07h00: Ăn sáng tại nhà hàng. Làm thủ tục trả phòng. Khởi hành đi CỒN CHIM – nơi người 

quê chỉ có tấm lòng. 

08h30: Quý khách đi phà ngắm dòng sông Cổ Chiên cùng 

nhiều Cù Lao và cồn nổi đang dần hình thành trên đường. 

09h00: Quý khách đến CỒN CHIM, nhận nón lá và chụp ảnh 

lưu niệm tại Cổng làng Cồn Chim. Bắt đầu tour tham quan 

điểm du lịch cộng đồng theo mô hình “thuận thiên”, đi tản bộ 

hoặc đạp xe trên con đường làng yên bình tận hưởng bầu 

không khí trong lành đến với các điểm tham quan: (mỗi điểm 

tham quan 30 – 45 phút). 

 

BẾP XƯA NAM BỘ – Nghe giới thiệu về lịch sử và con người 

Cồn Chim. Thưởng thức Trà 5thứ đậu và bánh mứt dân gian 

– uống sương sâm, chèo bè, đi cầu khỉ, giở gió. 

• VƯỜN DỪA – ngắm con đường Dừa, thưởng thức Dừa 

tươi bằng ống hút sậy thân thiện môi trường. Ngắm hoa và 

ruộng lúa cùng tận hưởng không khí trong lành miền quê 

sông nước. Tại đây Quý khách được hướng dẫn cách thắt lá 

dừa làm giỏ xách, cào cào, đồng hồ,… 

• BÁNH LÁ CÔ BA SỮA – tham quan nhà vẫy Rồng đậm 

chất miền Tây. Quý khách sẽ được trải nghiệm xay bột bằng 



 
 

 
 

cối đá có niên đại gần 1 thế kỷ, tự làm bánh lá, thưởng thức thành quả và uống nước mát lá dứa 

đường phèn. 

• TRÒ CHƠI DÂN GIAN – tại đây Quý khách được quay về tuổi thơ với các trò chơi dân gian 

gần gũi:nhảy dây, bắn bi, tạc lon,… Đặc biệt, Quý khách có thể tham gia TRÒ CHƠI ĐUA CUA, đặt 

cược cho các vận động viên cua với phần thưởng dành cho người chiến thắng (Quý khách vui 

lòng đặt trước). Hoặc Câu Cua (từ tháng 3 - tháng 9) hoặc Câu Tôm Càng xanh (từ tháng 9 – 

tháng 3): tận tay câu cua, câu tôm hoặc chày tôm càng xanh, nghe kể chuyện sinh kế ở Cồn Chim 

“Con tôm nó ôm cây lúa”. 

12h00: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà người dân với những món ăn Nam Bộ được đánh bắt 

từ sản vật địa phương. 

14h00: Quý khách lên phà di chuyển về Thành phố Trà Vinh. Xe đưa quý khách về lại Biên Hoà. 

18h30: Về đến điểm đón ban đầu. Kết thúc chuyến tham quan. Chia tay và hẹn gặp lại. Kính chúc 

quý khách luôn mạnh khỏe và thành công. 

 

 

 



 
 

 
 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 

HẠNG VÉ 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VNĐ) 

NGƯỜI LỚN 

(Trên 11 Tuổi) 

TRẺ EM 

(6=> dưới 10 Tuổi) 

EM BÉ 

( Dưới 6 Tuổi) Ngủ chung giường người lớn 

      KHÁCH SẠN 3  1.685.000 1.265.000 Miễn phí 

GIÁ TOUR  BAO GỒM 

 Vận chuyển: Xe tham quan (16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng). Phục Vụ Suốt chuyến đi 

.Đầy đủ trang thiết bị như : bao ghế, kiếng trong suốt, ghế ngã, micro, âm thanh…. 

 Ăn uống: Khách được lo ăn theo chương trình 

✓ Ăn sáng: 01 bữa: 01 tô + 01 ly đặc sản hủ tiếu mỹ tho +  01 bữa: BUFFET 

✓ Ăn chính : 03 buổi - cơm phần. Thực đơn thay đổi theo từng bữa, phù hợp 

với khẩu vị địa phương Miền Tây 

b. Thailoan Air: bánh ngọt + nước uống: trà chanh; nước ngọt, cà phê, nước ép,…. 

 Khách sạn: Tương đương 3 sao. Trung tâm thành phố Trà Vinh. Với đầy đủ các trang 

thiết bị như: TV truyền hình cáp, điện thoại, máy nước nóng & lạnh, vệ sinh khép kín. Bố 

trí phòng 02 & 03 khách. 

 Tham quan: Vé tham quan các điểm du lịch theo chương trình. 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt: Phục vụ nhiệt tình, tận tâm, chu đáo. 

 Tham quan: Khách được lo vé tham quan theo chương trình. 

 Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn tour mức 20.000.000 đồng/vụ. 

 Quà tặng: Nón Thái Loan, Khăn lạnh, nước uống (01 chai/ngày) 

  GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Ăn uống, vui chơi giải trí cá nhân .. ngoài chương trình. 


