
 PHIM TRƯỜNG MEKONG   

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM CHÁNH GIÁC   

CHỢ NỔI CÁI BÈ - CÙ LAO TÂN PHONG   

                              

 

Tân Phong là một xã cù lao nằm giữa sông Tiền thuộc địa phận huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang, được phù sa bồi đắp, thuận lợi trong việc phát triển kinh tế vườn, nuôi trồng và đánh 

bắt thủy sản. Với diện tích trên một ngàn hecta, khí hậu trong lành, mát mẻ, Tân Phong là 

"điểm đến" đến vô cùng lí tưởng sau những ngày làm việc đầy mệt mõi. Tân Phong du khách 

sẽ có một trải nghiệm du lịch miệt vườn thú vị được tạo bởi những vườn cây ăn trái quanh 

năm trĩu quả, người dân đôn hậu, hiền lành và mến khách. 

TOUR KHỞI HÀNH THỨ 4 HÀNG TUẦN. 

 Chi tiết về Tours  

2 ngày 1 đêm – đi xe về xe 



Ngày 1 :   TPHCM – PHIM TRƯỜNG MEKONG – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM 

CHÁNH GIÁC  (Ăn 3 bữa)  

05h00: Xe và HDV H&H TRAVEL đón đoàn tại điểm hẹn, khởi hành  đi Mỹ Tho. Trên 

đường đi HDV sẽ thuyết minh những điểm mà mình sẽ đi qua. 

07h00: Quý khách dừng chân và ăn sáng tại Mekong Restop. Nghỉ ngơi tại chổ. 

Sau đó , Quý Khách 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, nhà may… 

 

09h00: Quý khách ra xe tiếp tục hành trình tham quan chùa Thiền Viện Trúc Lâm Chánh 

Giác ( tiểu Ấn Độ trong lòng Tiền Giang ) Thiền Viện có diện tích 50ha với kiến trúc 4 

thánh tích phật giáo. Thiền Viện có hai khu vực biệt lập là nội viện và ngoại viện .Đặc biệt 

phải kể đến pho tượng phật Thích Ca Mâu Ni đucợ tạc bằng đá ngọc , thếp vàng cao 4,5m 

nặng trên 30 tấn , do đích thân các nghệ nhân Myanmar chế tác . điểm nhấn nổi bacaj là 

Thiền Viện mang đậm phong cách Ấn Đọ có thể dễ dàng bắt gặp được ở tọa thấp chính của 

ngôi chùa . Lớp sơn trắng toát lên vẻ uy nghi , cộng thêm những chi tiết , hoa văng tinh xảo. 

 

12h00: Quý khách dùng cơm trưa tại Cái Bè với các món ăn đặc sản đậm chất miền Tây. 

  

13h00: Đoàn khởi hành về đến Resort Mekong LOGDE, quý khách làm thủ tục nhận phòng, 

nghỉ ngơi thư giãn.   

Chiều: Qúy khách tự do khám phá Resort Mekong Lodge 

Nằm dọc theo hạ lưu sông Mekong, Mekong Lodge Resort là khu nghỉ mát sinh thái duyên 

dáng, có thiết kế gần gũi với thiên nhiên mang đến cho du khách không gian thư giãn thoải 

mái nhất. 

Các phòng của Mekong Lodge Resort được xây dựng tỉ mỉ bằng gỗ thể hiện phong cách 

của "khu vườn nông thôn", được bao quanh bởi hoa và cây ăn quả. Ở đây, du khách có thể 

sống như người dân địa phương với cuộc sống hàng ngày đang diễn ra xung quanh: sông sôi 

động, chợ nổi tuyệt vời và những ngôi làng cổ kính.  

18h00: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng.  

Tối :  Đoàn tự do khám phá Cái Bè về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn. 

  

Ngày 2 : CÙ LAO TÂN PHONG – TP HỒ CHÍ MINH ( Ăn 2 bữa ) 

 

07h00:  Đoàn dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn    

08h00 : Làm thủ tục trả phòng . Sau đó , đoàn di chuyển ra xe và tiếp tục chương trình tham 

quan đến cù lao Tân Phong.  

09h00 : Đến bến tàu du lịch Cái Bè , quý khách lên thuyền tham quan 



Chợ nổi Cái Bè: nét vắn hóa tiêu biểu của người dân vùng đồng bằng sông cửu long. Quý 

khách trải nghiệm mua sắm trái cây trên chợ nổi . Thưởng thức dừa tươi (mỗi người 01 trái 

miễn phí) ngay trên thuyền.  

Làng nghề thủ công truyền thống của địa phương: Lò cuốn , bánh tráng , kẹo dừa , trại nuôi  

ong, thưởng thức bánh mức đặc sản Cái Bè 

 

Đến cù lao Tân Phong , du khách xuống xuồng chèo len lõi vào trong rạch nhỏ - dưới những 

tán cây xanh mát , tận hưởng không khí trong lành mát mẻ , ngắm nhìn khung cảnh yên bình  

của làng quê nam bộ. Tiếp tục , Quý khách Tham gia giao lưu đờn ca tài tử Nam Bộ và 

thưởng thức trái cây tươi. Tham quan, chụp ảnh tại vườn cây ăn trái theo mùa trên cù lao Tân 

Phong (tham quan chụp hình miễn phí , chủ vườn sẽ tính phí khi du khách hái trái cây tại 

vườn hoặc mua về) 

12h00:  Quý khách dùng cơm trưa tại đây với những món ăn đặc sản của vùng sông nước 

miền Tây và nghỉ ngơi tận hưởng không khí yên bình chốn đồng quê.  

13h30: Quý khách di chuyển trở về lại bến tàu, tàu đưa quý khách đến điểm đón ban đầu, 

HDV và tài công chào tạm biệt quý khách và hẹn gặp lại.   

14h00 : Quý khách khởi hành ra về. Trên đường về, Quý khách ghé tham quan và mua sắm 

tại kẹo dừa Hồng Vân , tìm hiểu quy trình làm ra những viên kẹo dừa thơm ngon béo ngậy, 

mua về làm quà tặng người thân của mình.   

18h00:  Đến điểm hẹn ban đầu, H&H Travel chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong hành 

trình khác vào dịp gần nhất.   

  

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND)  

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên )   

GIÁ TOUR   MEKONG LODGE RESORT 

1.688.000 VNĐ/PAX  http://www.mekonglodge.com/the-room/deluxe-5.html 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 2 ĐẾN 5   

TUỔI: Miễn phí (cha me tự lo)  GIÁ TOUR TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 10 TUỔI: 950.000 VNĐ  

  

BAO GỒM:  

- Khách sạn tiêu chuẩn 3 SAO : 2-4 khách / phòng.   

- Các bữa ăn theo chương trình   

- Xe đời mới, máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình.   

- Hướng dẫn viên: Nhiệt tình, vui vẻ.  - Phí tham quan.  



- Bảo hiểm du lịch.  

- Phục vụ: Nón, nước suối, khăn lạnh (hàng ngày).  

KHÔNG BAO GỒM:  

- Nước uống trong phòng khách sạn, điện thoại, giặt ủi, tắm nước ngọt, dù, lều, ghế bố và 

các chi phí cá nhân khác…  

- VAT 

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM:  

- Từ 6 – 10 tuổi tính 50% giá tour ( ngủ chung giường bố mẹ ).   

- Từ 11 tuổi trở lên giá vé tính bằng người lớn.  

  


